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RESUMO 

A proposta do presente estudo foi contribuir com o gerenciamento 

das barreiras culturais à efetivação da gestão do conhecimento nas 

organizações públicas. Partindo do pressuposto que definir diretrizes 

de gerenciamento destinadas a essas barreiras, em conjunto com os 

seus usuários, pode ajudar a dirimi-las e, por conseguinte, auxiliar a 

efetivação da gestão do conhecimento neste tipo de organização, a 

ideia foi compor um conjunto de diretrizes de gerenciamento para 

esse fim, dessa maneira. A premissa que induziu a essa temática foi 

que a diversidade cultural, oriunda da singularidade de cada um dos 

atores das organizações, em convívio, pode originar barreiras 

culturais a vários processos, entre eles à efetivação da gestão do 

conhecimento. Para verificar a relevância e a juventude dessa 

proposição foram realizadas: uma revisão de literatura, pesquisas 

bibliográficas e uma pesquisa de campo, usando o método 

Observador Participante apoiado por entrevistas, reuniões informais, 

que abrangeram cento e oito servidores da organização pública eleita 

para essa pesquisa, e por uma ferramenta informática que foi 

constituída em conjunto com o corpo técnico da organização. No 

processo de definição das diretrizes do conjunto inicial, à efetivação 

da GC, foram usadas algumas técnicas inclusivas, colaborativas e 

centradas no usuário, conjunto de características identificadas como 

recurso para torná-las mais permeáveis à organização. Constatada 

essa permeabilidade foram definidas as diretrizes do conjunto final, 

da mesma maneira mas, desta vez, destinadas especificamente ao 

gerenciamento das barreiras culturais à efetivação da GC nas 

organizações públicas. Para validá-las foi utilizado o método Delphi 

com a participação de sete especialistas. Entre os resultados obtidos, 

no presente estudo, encontram-se: um conjunto com doze diretrizes 

destinadas ao gerenciamento das barreiras culturais à efetivação da 

GC nas organizações públicas, que representam uma inovação social 

no contexto organizacional deste tipo de organização; a assertiva que 

problemas relacionados com a compreensão de proposições, com o 

acolhimento delas, com a capacidade de entender e de se adaptar a 

mudanças, problemas de comunicação, de relacionamento etc., 

provenientes da diversidade cultural dos integrantes de uma 

organização, que impedem ou possam vir a impedir, em alguma 

instância, qualquer tipo de integração e de colaboração esperada 



“em”, “por” e “de” uma equipe, são considerados e podem ser 

nomeados como barreiras culturais; a constatação de que para 

transpor as barreiras supracitadas e para que os servidores públicos 

trabalhem em grupo, independente das suas diferenças culturais, a 

abordagem deve ser top-down no que tange ao princípio 

organizacional que determina um ambiente para que isso aconteça, 

inclusiva no que diz respeito à equipe, humana no que diz respeito à 

comunidade que compõe a organização e colaborativa no que diz 

respeito ao trabalho a ser realizado.   

Palavras-chave: Gestão de barreiras culturais; Gestão de barreiras 

culturais à Gestão do Conhecimento; Gestão do conhecimento em 

organizações públicas; Cultura de colaboração; Inovação social.      

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The purpose of this study was to contribute to the management of 

cultural barriers to the implementation of knowledge management in 

public organizations. Based on the assumption that defining 

management guidelines for these barriers, together with its users can 

help to solve them and, therefore, to help the implementation of 

knowledge management in this type of organization, the idea was to 

compose a set of Management guidelines for this purpose, in this 

way. The premise that led to this theme was that cultural diversity, 

derived from the singularity of each of the actors of the 

organizations,when together, can give rise to cultural barriers to the 

various processes, among them the effectiveness of knowledge 

management. In order, to verify the relevance and the youth of this 

proposition, a literature review, bibliographical researches and a 

field research were carried out, using the Participant Observer 

method supported by interviews, informal meetings, which included a 

hundred and eight servers of the public organization where this 

research was carried out, and a computer tool that was set up in 

conjunction with the members of the organization. In the process of 

defining the initial set guidelines, destined for GC implementation, 

some both inclusive, collaborative and user-centered approaches 

were used, characteristics identified as an important resource to 

make them more permeable to the organization. Once it was 

established that this permeability really existed, the guidelines of the 

final set were defined in the same way, but this time specifically 

aimed at managing cultural barriers to the implementation of KM in 

public organizations. In order to validate the final set of guidelines 

the Delphi method was used with the participation of seven 

specialists. Among the results obtained in the present study are: a set 

of twelve guidelines for the management of cultural barriers to the 

implementation of KM in public organizations, which represents a 

social innovation in the organizational context of this type of 

organization; the assertion that problems related to the 

understanding of propositions, the reception of them, with the ability 

to understand and adapt to changes, problems of communication, 

relationship, etc., arising from the cultural diversity of the members 

of an organization, which hinder or Impede, at some level, any kind 

of integration and collaboration expected "in", "by" and "of" a team, 



are considered and can be named as cultural barriers; the 

substantiation that in order to overcome the barriers already 

mentioned above and for public servants to work in groups, 

regardless of their cultural differences, the approach must be top-

down with regard to the organizational principle that determines an 

environment for that to happen, Inclusive as the team is concerned, 

human as concerned to the community that makes up the 

organization and collaborative in what is concerned to the work to 

be performed. 

Keywords: Management of cultural barriers; Management of 

cultural barriers to Knowledge Management; Knowledge 

management in public organizations; Collaboration Culture; Social 

Innovation. 
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CAPITULO 1 

1.1 INTRODUÇÃO 

Este documento foi estruturado em cinco capítulos. 

O primeiro, e presente, objetiva contextualizar e justificar o 

problema de pesquisa desse estudo, divulgar o pressuposto que o 

originou, expor a inovação proposta, os objetivos dele, a sua 

delimitação bem como os lineamentos seguidos para a sua 

realização.  

O segundo capítulo apresenta a fundamentação teórica do 

presente estudo, o terceiro, expõe o percurso metodológico utilizado 

que inclui o local, o público participante, os métodos e as 

ferramentas utilizadas para realizar as pesquisas que o alicerçaram e 

que proveram os resultados divulgados no capítulo seguinte, as 

perspectivas teóricas adotadas sobre esses métodos e ferramentas, as 

fases da pesquisa e a ética dela.  

O quarto capítulo apresenta os resultados obtidos e o quinto, as 

considerações sobre esses resultados bem como algumas 

recomendações para futuros trabalhos.  

Depois do quinto capítulo, estão listadas as referências 

bibliográficas utilizadas, nesse estudo e, na sequência, os apêndices e 

as notas de fim. 

1.2 CONTEXTO E PROBLEMA DE PESQUISA 

Em vista das transformações que vêm ocorrendo no universo 

do trabalho (CARNEIRO; MENDONÇA, 2012; THOMAZ 

JÚNIOR, 2011; ANTUNES, 2001; LARANJEIRA, 2000; 

HARVEY, 1990), temas relacionados à sua compreensão, que inclui 

inúmeras problemáticas, entre elas a referente as barreiras culturais à 

Gestão do Conhecimento (GC) derivadas da diversidade cultural dos 

integrantes das organizações, têm sido foco de atenção e de estudos. 

Pires e Macedo (2006) relatam que na contemporaneidade os 

integrantes das organizações se tornaram alvo de interesse porque 

são eles que possibilitam as vantagens competitivas1. 

                                                           
1Na visão de Vasconcelos e Brito (2004), a vantagem competitiva pode ser 

considerada o objetivo das ações de uma organização. Segundo Viana, Neto 
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Assim, se o objetivo de uma organização é aprimorar a 

qualidade a fim de alcançar a eficiência, a eficácia e a efetividade na 

prestação dos serviços à coletividade, é imprescindível que ela 

valorize e procure entender as particularidades do "material humano” 

com o qual conta, uma vez que ele é o substrato da administração 

(LOBOS, 1991). 

Em vista disso, os aspectos relacionados à identidade, ou seja, 

à cultura desse “material humano”2, devem ser observados com 

atenção e considerados.  

Em relação à cultura, Jetu, Riedl e Roithmayr (2010) destacam 

que ainda existem lacunas significativas sobre como padrões 

culturais influenciam o comportamento dos integrantes de uma 

equipe mas Stare (2011), através dos seus estudos, averiguou que a 

cultura realmente influencia o comportamento das pessoas nas 

organizações e consequentemente afeta o desempenho delas.  

Rodrigues (2010) coloca que devido às diferenças culturais 

das pessoas, sempre haverá uma pluralidade de valores, crenças e 

estilos de liderança, entre outras particularidades, convivendo nas 

organizações. 

Quanto a essas diferenças, para Obikunle (2002) é fato que a 

diversidade cultural3 nas organizações sempre resultou e continua 
                                                                                                                           

e Añez (2014) ela se encontra no cerne do campo da estratégia empresarial, 

já o capital social é um dos recursos estratégicos que uma organização 

dispõe para alcançá-la. Para Fensterseifer (2009), o capital social cria um 

ambiente de confiança e reciprocidade que reduz os custos de transação e 

facilita a tomada de ações coletivas. Consequentemente, pode contribuir 

para a eficiência das organizações bem como para melhorias associadas à 

transferência de conhecimento e à difusão de inovações.  
2Lobos (1991), Leite (2013), Coelho (2014), Meller Filho, Dias e 

Danielides, (2016) ao usarem a expressão “material humano”, referem-se 

aos recursos humanos de uma organização. Esse termo foi mantido no 

presente texto devido a força que ele carrega e por ter sido a expressão 

original usada por Lobos (1991). Ele tem sido empregado em artigos que 

falam sobre valorizar as pessoas nas organizações, sobre a valorização do 

capital humano e intelectual entre outros que incluem o tema GC, 

especificamente. 
3 No presente estudo, sempre que o termo composto “diversidade cultural’ 

for mencionado estará se referindo à originalidade e à pluralidade de 

identidades que caracterizam os grupos e as sociedades que compõem a 

humanidade, de acordo com o conteúdo da Declaração Universal sobre a 
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resultando em vários problemas para os gestores, principalmente, 

menos experientes. E foi, justamente e principalmente, a ciência 

desse fato que levou muitos gestores e pesquisadores a prestar mais 

atenção a essa problemática.   

Sobre a cultura de acordo com Rodrigues (2010) é sabido:  

a) Que ela determina, em grande parte, a maneira como as 

pessoas e organizações operam no dia a dia.  

b) Que vários problemas enfrentados pelas organizações 

ocorrem, muitas vezes, devido aos conflitos causados pelas 

culturas distintas dos seus integrantes.  

Ressaltando que embora a existência de barreiras4 culturais a 

diversos processos, dentro das organizações, pareça ser uma 

realidade constatada há algum tempo, a problemática relativa a elas é 

tema de discussão relativamente recente, assim como o interesse das 

empresas na sua gestão que surgiu nos anos 1990 (FLEURY, 2000). 

Uma transformação que ocorreu no universo do trabalho e que 

seguidamente é afetada por essas barreiras foi o estabelecimento da 

informação e do conhecimento como insumos capitais para 

construção e consolidação de vantagens competitivas nas 

organizações.  

Sobre esse contexto e sob a ótica da GC, Leuch, Carvalho e 

Kovaleski (2005) afirmam que para que o conhecimento apareça 

como diferencial no resultado de uma organização, a GC  requer uma 

cultura organizacional propícia à criação, à existência de espírito de 

colaboração, à liberação e à fluidez de informações e de 

conhecimento, sendo que para que isso ocorra é consenso que as 

barreiras culturais a ela precisam ser gerenciadas (CULBERTSON, 

1996; BARROS; PRATES, 1996; KERZNER, 2001; OBIKUNLE, 

2002; LEUCH; CARVALHO; KOVALESKI, 2005; ORTIZ, 2005; 

PIRES; MACÊDO, 2006; WOIDA; VALENTIM, 2008; 

RODRIGUES, 2010). 

                                                                                                                           

Diversidade Cultural estruturada pela UNESCO e aprovada por 185 

Estados-Membros em 2001. 
4 Uma barreira pode ser considerada como todas as coisas pertencentes aos 

problemas humanos, organizacionais e/ou tecnológicos que restrinja a 

gestão intraorganizacional ou interorganizacional do conhecimento 

(WUNRAM; FOSTER; MOTTAGHIAN, 2000). 
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Em tempo, nesse sentido tem sido apontada na literatura a 

necessidade premente das organizações, em geral, incluindo as do 

setor público, implementarem as práticas de GC à sua rotina, 

independente das barreiras existentes (TÖDTLING; TRIPPL, 2005; 

PETRUZZELLI; ALBINO; CARBONARA, 2007; SCHIUMA; 

LERRO, 2008; DOLOREUX et al, 2009). 

Trosa (2001) também identificou essa necessidade, embora 

com uma ressalva sobre as especificidades da cultura, ele afirma que 

o rigor da gestão e a modernização da administração, que são 

intrinsecamente vinculadas à relação das organizações com a 

informação e com o conhecimento, são absolutamente necessários ao 

setor público. E Paula (2007), alguns anos depois, colocou que 

muitos aspectos da cultura de gerenciamento utilizados no setor 

privado já foram incorporados pelo setor público, entre eles a ciência 

da importância da informação e do conhecimento para as 

organizações e consequentemente a ciência da importância da GC 

para potencializar o uso de ambos. 

Contudo, no que diz respeito à sua incorporação nas 

organizações públicas, de acordo com os resultados dos estudos de 

Batista et al (2005), sobre a implementação de práticas de GC em 

vinte e oito órgãos da administração direta e em seis empresas 

estatais do executivo federal brasileiro, isso ainda não ocorreu 

integralmente devido, principalmente, a questões relacionadas a 

cultura organizacional e às particularidades culturais dos integrantes 

das equipes dos institutos pesquisados. 

Ao contrário, o que tem sido verificado, não somente nas 

organizações públicas, é a ausência de indícios concretos de que elas 

estejam sequer privilegiando de alguma forma à GC (BUKOWITZ; 

WILLIAMS, 2002; GOMAN, 2002; BATISTA et al, 2005; 

LEOCÁDIO; SANTOS, 2008; LODHI; MIKULECKY, 2011).  

Alguns autores demonstram a convicção de que os problemas 

que atrapalham a incorporação da GC nas organizações sejam 

decorrentes do fato do compartilhamento de conhecimento poder ser 

influenciado por diversas variáveis (NONAKA; TAKEUCHI, 1997; 

SZULANSKI, 2000; DAVENPORT; PRUSAK, 2003, GRANT, 

2011, COSTA, 2016), entre elas: a resistência dos integrantes do 

corpo técnico a mudanças; uma cultura organizacional que não 

privilegia àà GC; a falta de conhecimento real do potencial  da GC 
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para a organização; a diversidade cultural não gerenciada etc. 

(DYER; NOBEOKA, 2000; IPE, 2003; HUYSMAN; WIT, 2004). 

Bukowitz e Williams (2002) concordam com essa crença5 e 

enfatizam que são essas as barreiras que a GC precisa gerenciar. 

Sobre as variáveis supracitadas, Terra (1999) enfatiza a 

importância do entendimento e da gestão dos elementos 

socioculturais que os colaboradores, de todas as instâncias, trazem da 

sua origem para as organizações.  

Em relação a esses elementos, para Senge (1998) o 

investimento em modelos organizacionais de gestão mais 

congruentes com a natureza humana pode surpreender positivamente 

por tentar atender, entre outras, às necessidades de autorrespeito e 

autorrealização de toda a equipe (SENGE,1998).  

A visão de Thomas (1996) é, de certa forma, congruente com a 

de Senge (1989), uma vez que Thomas (1996) entende que gerenciar 

a diversidade cultural de modo que as diferenças, advindas dela, não 

se materializem na forma de barreiras, requer uma abordagem 

sistêmica e integradora. Segundo esse autor, somente através desse 

tipo de abordagem é possível estabelecer um ambiente 

organizacional onde todos consigam desenvolver seu potencial, 

harmonicamente, em comunhão com seus pares, com vistas a 

alcançar os objetivos da organização a que “servem” (THOMAS, 

1996). 

Enfim, esse conjunto de informações aqui expostas, 

evidenciam que a GC, bem como os fenômenos referentes ao 

compartilhamento de conhecimento em contextos organizacionais 

públicos constituem, ainda, em foco de um vasto campo de estudo 

que contém várias nuances a serem estudadas individual e 

coletivamente. E que entre essas “nuances” se encontra a 

problemática relativa à gestão das barreiras culturais resultantes da 

diversidade cultural das pessoas que integram as organizações, que 

por sua vez implica na necessidade de pensar meios para gerenciá-

las.   

É consenso que a gestão das barreiras culturais à GC é uma 

ação imprescindível para a implementação efetiva dela em qualquer 

tipo de organização na contemporaneidade (SOUZA, 1983; ADLER; 

GHADAR,1989; CULBERTSON, 1996;  BARROS; PRATES,1996; 

                                                           
5 Crença enquanto ação de crer em algo ou na possibilidade de algo. 
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DYER; NOBEOKA, 2000; Mc DERMOTT; O´DELL,2001; 

KERZNER, 2001; BUKOWITZ; WILLIAMS, 2002; GOMAN, 

2002; OBIKUNLE, 2002; HUSTED; MICHAILOVA, 2002; 

ROBBINS, 2002; KUNSCH, 2003; IPE, 2003; LIMA, 2003; 

HUYSMAN; WIT, 2004; OZAKI, 2004; LEUCH; CARVALHO; 

KOVALESKI, 2005; ORTIZ, 2005; PIRES; MACÊDO, 2006; 

RAMALHO; TSUNODA, 2007; WOIDA; VALENTIM, 2008; 

RODRIGUES, 2010; BARROS et al., 2010; LODHI; 

MIKULECKY, 2011; STARE, 2011; BARROS, 2012; ORTIZ, 

2014).6 

Integrar conhecimento ao trabalho de maneira colaborativa  

em organizações públicas, onde a maioria do seu corpo técnico tem 

estabilidade e a maioria dos cargos de liderança são “distribuídos” 

“em confiança” por partidos políticos, é um desafio.  

Estimular as pessoas a trabalhar em grupo, independente das 

suas diferenças culturais, a interagirem, a se comprometerem umas 

com as outras e com a organização, assim como incutir nelas a ideia 

de que aprender é o que interessa, sem agredir a individualidade 

delas e preservando o seu direito a diferença, provavelmente requeira 

uma abordagem mais próxima, mais pessoal. 

No que se refere a possibilidade de que a proposta de gerenciar 

barreiras advindas da diversidade cultural das pessoas, de alguma 

maneira, possa interferir no direito de “ser” de cada indivíduo, isso 

não acontecerá porque, de acordo com Hahn (2012), até mesmo a 

compreensão dos direitos humanos na perspectiva universal da 

diversidade cultural tem sido repensada há algum tempo a ponto de 

ter sido produzida uma nova cultura de amplitude de direitos e de 

compreensões voltadas às diferenças. 

1.3 A PERGUNTA  

Como gerenciar as barreiras culturais que dificultam a 

efetivação da GC nas organizações públicas estaduais de Santa 

Catarina? 

 

                                                           
6 Os vinte e sete documentos referenciados aqui são citados isoladamente ao 

longo deste documento.  
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1.4 O PRESSUPOSTO 

Diretrizes destinadas à efetivação da GC nas organizações 

públicas, definidas e/ou elaboradas em conjunto com os seus 

usuários7, levando em consideração a percepção deles em relação a 

essas diretrizes8, podem contribuir com o gerenciamento das 

barreiras culturais que, de alguma maneira, dificultem ou venham a 

dificultar o estabelecimento e a execução da GC nessas organizações. 

Esse pressuposto emergiu da análise de estudos sobre 

tendências em gestão de negócios que têm indicado, há algum tempo, 

que as práticas tradicionais de caráter centralizador e burocrático não 

respondem mais às necessidades de melhor desempenho das 

organizações (GARVIN, 1993; SENGE, 1998; DIBELLA; NEVIS, 

1999; KLIKSBERG, 1999; PEREIRA, 2004; PAULA, 2005; 

MILANI, 2008; GURZA; ISUNZA, 2011; COELHO, 2012), ao 

contrário, têm dificultado o gerenciamento, por não conseguirem 

mais acompanhar a complexidade crescente das atividades coletivas 

e das mudanças ambientais. O que leva a deduzir que o momento 

parece ser favorável à adoção de estratégias integradoras e 

participativas (BOBBIO, 1992; ZAJAC; BRUHN, 1999; 

KLIKSBERG, 1999; MCLAGAN, 2000; MINTZBERG,2001; 

LEAL FILHO, 2002). 

1.5 A INOVAÇÃO PROPOSTA 

 

Diretrizes são meios consagrados, para a veiculação de regras 

básicas, que servem para sacramentar, esclarecer, definir critérios e 

procedimentos e, por conseguinte, maximizar os prováveis e 

almejados benefícios advindos dessas regras. 

Uma diretriz é compreendida como um enunciado amplo, que 

comporta uma ou mais indicações que têm como propósito nortear a 

elaboração de estratégias e ações e/ou a configuração de uma 

determinada política, em detrimento de outras (COUTO, 2001; 

LUBAMBO; COÊLHO; MELLO, 2005; SCHEEFFER; JOHNSON, 

2008; RODRIGUES et al, 2014). 

                                                           
7 Design Thinking. 
8 User Experience (UX) 
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Habitualmente são definidas e/ou elaboradas por equipes de 

especialistas, de técnicos ou indivíduos “independentes”, por grupos 

de trabalho ou de estudos, por grupos formados por representantes de 

setores de organizações de natureza diversa e/ou pelos representantes 

delas mesmas, entre outros tipos de grupos e/ou agrupamentos.  

Os integrantes de uma equipe destinada a definir diretrizes, à 

revelia do tipo, natureza ou do destino delas, são escolhidos pelo (s) 

gestor (es) por ocuparem cargos que incluam no seu escopo esse tipo 

de competência, por conveniência ou por terem disponibilidade de 

tempo, entre outras razões. 

A inovação proposta no presente estudo é defini-las e/ou 

elaborá-las em conjunto com todos os servidores públicos, que 

trabalham na organização foco, dispostos a fazê-lo usando, para tal, 

abordagens pautadas em práticas colaborativas, centradas no usuário, 

que, por conseguinte, privilegiem a percepção deles, bem como o 

entendimento e a vontade deles sobre e nesse tipo de processo. Em 

relação a essas abordagens no presente estudo a opção foi usar o 

Design Thinking, que é essencialmente um conjunto de métodos e 

processos destinados a tratar problemas, relacionados à aquisição de 

informações, análise de conhecimento e propostas de soluções e que, 

enquanto abordagem, é considerado a capacidade para combinar 

empatia em um contexto de um problema, de forma a colocar as 

pessoas no centro do desenvolvimento de um projeto. Resumindo, 

incide em fazer “com” e não “para”. E a UX, uma metodologia que 

envolve os sentimentos dos indivíduos em relação à utilização de um 

determinado produto, sistema ou serviço.  

A UX destaca os aspectos afetivos, experienciais, 

significativos e valiosos de interação e propriedade do produto, 

sistema ou serviço, além de incluir as percepções dos indivíduos 

sobre aspectos práticos como utilidade, facilidade de 

utilização/adesão e eficácia. É uma metodologia dinâmica que vai se 

modificando ao longo do tempo como resposta ao meio. 

Assim, a inovação proposta é gerenciar as barreiras culturais à 

efetivação da GC, nas organizações públicas, incitando todo o corpo 

técnico da organização a trabalhar em colaboração começando pela 

definição das diretrizes destinadas a essa efetivação. Ou seja, defini-

las em conjunto com os servidores públicos de todos os níveis da 

organização, para qual elas se destinam, visando torná-las mais 
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amigáveis e, portanto, mais permeáveis a todos os sujeitos da 

organização e, dessa maneira, à organização. 

 

1.6 OBJETIVOS 

 

 O objetivo geral desse estudo é constituir um conjunto de 

diretrizes de gerenciamento às barreiras culturais à efetivação da GC 

nas organizações públicas. 

Para atingir esse objetivo foram estabelecidos os seguintes 

objetivos específicos: 

a) Identificar as barreiras à GC e aspectos associados à 

superação delas nas organizações, usando para isso a 

literatura; 

b) Identificar o que são barreiras culturais; 

c) Constituir um conjunto inicial de diretrizes à efetivação da 

GC, de maneira colaborativa com todo o corpo técnico da 

organização; 

d) Verificar a permeabilidade dessas diretrizes na organização; 

e) Constituir, com base nos resultados obtidos, o conjunto final 

de diretrizes, destinadas a gerenciar as barreiras culturais à 

efetivação da GC; 

f)  Validar o conjunto final de diretrizes junto a especialistas. 

 

1.7 DELIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

 Constituir um conjunto de diretrizes de gerenciamento 

destinadas especificamente às barreiras culturais à efetivação da GC 

nas organizações públicas, em conjunto com os integrantes do corpo 

técnico de uma organização pública, é o escopo dessa pesquisa. 

Quanto ao tema:  

✓ As barreiras socioeconômicas, biológicas, 

tecnológicas e organizacionais não são o foco desse 

estudo o que não impede que sejam analisadas, se 

identificada sua influência na geração e/ou 

estabelecimento de barreiras culturais. 

✓ Não são foco desse estudo outros tipos de 

organizações que não sejam públicas.  

✓ Não são foco desse estudo sujeitos que não atuem 

como servidores públicos na organização estudada. 
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✓ Políticas de cultura não são foco nesse estudo. 

✓ Sobre o nível de maturidade da GC nas organizações, 

o objetivo deste estudo, como um todo, não é 

mensurar a maturidade da GC em organizações 

públicas, embora para avaliar o contexto 

organizacional da organização escolhida para realizar 

essa pesquisa em relação à GC, isso tenha se feito 

necessário, mesmo que não em profundidade. 

✓ Não é foco desse estudo avaliar práticas de GC. 

   

1.8 MOTIVAÇÃO 

 

O que motivou esse estudo, no que tange ao caráter da 

organização, foi o entendimento que organizações públicas não são 

empresas, que as decisões estratégicas provenientes delas são 

baseadas em ideologias e valores, são únicas, variam de organização 

para organização e contêm diferenças fundamentais: 

a) nos sistemas de valores e julgamentos administrativos que 

adotam; 

 b) nas pressões políticas que recebem; 

 c) nas habilidades decisórias de seus dirigentes; 

 d) nos recursos de que dispõem, 

 e) na competência técnica e motivação de seus servidores 

(PEREIRA; FONSECA, 1997). 

Foi a problemática relativa à motivação dos seus servidores, 

constante no item “e”, supracitado, que despertou o interesse por esse 

tipo de organização. 

Quanto às barreiras culturais, ao serem analisadas as barreiras 

à efetivação da Gestão do Conhecimento em uma organização 

pública, inicialmente através de observação empírica, foram 

constatadas as naturezas diversas delas e observada a importância 

daquelas de natureza cultural nos mais variados processos. 

Por essa razão, aliada a uma revisão de literatura que indicou 

uma carência de estudos específicos sobre esses tipos de barreiras, no 

cenário proposto pelo presente estudo, foi realizada a escolha de 

estudá-las no contexto da efetivação da GC, no âmbito das 

organizações públicas.  
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Essas são as justificativas motivacionais para o 

estabelecimento de parte do escopo deste estudo. 

 

1.9 ADERÊNCIA AO OBJETO DE PESQUISA DO PROGRAMA 

Este estudo que objetiva constituir um conjunto de diretrizes 

de gerenciamento às barreiras culturais à efetivação da GC nas 

organizações públicas está contextualizado na área de Gestão do 

Conhecimento, no âmbito da linha de pesquisa “Teoria e Prática em 

Gestão do Conhecimento” do Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia e Gestão do Conhecimento (PPG-EGC) E por 

conseguinte naturalmente, alinhado com o pressuposto básico do 

Programa, segundo o qual o conhecimento é o principal fator de 

geração de valor da sociedade contemporânea.   

Por ter sido observado que as barreiras culturais nas 

organizações costumam ser oriundas da dificuldade de 

compatibilizar determinadas facetas da diversidade cultural dos 

atores, em prol de determinadas ações e, dado o caráter 

multidisciplinar da cultura organizacional (FADUL; SILVA, 2009), 

foi necessário, para desenvolver esse estudo combinar construtos de 

diferentes áreas do conhecimento, conforme indicado no Quadro 1.   

 A tese tem contexto, também, na área de Mídia do 

Conhecimento, primeiramente pelo fato da GC incluir os processos 

da comunicação humana e, em um segundo momento, pelo fato de 

que grande parte dos processos de GC ocorrem viabilizados por 

tecnologias de informação e comunicação (TICs).  

Futuramente pode-se verificar, também, uma relação potencial 

com a área de Engenharia do Conhecimento (EC) do EGC, uma vez 

que, para apoiar estas diretrizes, é plausível considerar que a ideia 

seja projetar uma ferramenta para auxiliar na busca da eficácia da 

aquisição de conhecimento nas organizações públicas, sendo essas 

uma das áreas de estudo da EC. 
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Área do conhecimento original de alguns autores citados nesse estudo: 

Alves, Alessandra:  Comunicação Social (Alves; Barbosa, 2010); 

Barbosa, Ricardo Rodrigues: Psicologia (Alves; Barbosa, 2010); 

Berbert, Martha Silvia Martinez Silveira: Bibliotecologia (Berbert; Oddone, 2007); 

Brito, Ronnie Fagundes de: Sistemas de Informação (Brito; Pereira, 2004); 

Cormican, Kathryn: Engenharia Mecânica e Biomédica (Cormican; Dooley, 2007); 

Costa, Mateus Uerlei Pereira: Ciência da Informação (Barbosa; Sepulveda; Costa, 

2009); 

Cox, Taylor Jr: Antropologia-Administração (Cox, 1993); 

Davenport, Thomas H.: Sociologia e Tecnologia da Informação (Davenport,1998); 

Desideri, Piero Eugenio Dos Santos: Direito (Machado; Desideri, 2002); 

Di Chiara, Ivone Guerreiro: Biblioteconomia (Di Chiara; Alcará; Tomaél, 2010); 

Dooley, Lawrence:  Engenharia Industrial (Cormican; Dooley, 2007); 

Geertz, Clifford: Antropologia (Geertz, 2008); 

Ipe, Minu: Psicologia- Recursos Humanos (Ipe, 2003); 

Krogh, Georg Von: Ciência e Tecnologia (Krogh; Ichijo; Nonaka, 2001); 

Li, Suhong: Engenharia e Gestão Industrial (Li; Lin,2006); 

Lin, Binshan: Sistemas e Computação (Li; Lin,2006); 

Luthra,Sunil: Engenharia Mecânica (Luthra et al., 2011); 

Machado, Ana Cláudia Morrissy: Engenheira Civil (Machado; Desideri, 2002); 

Mcafee, Andrew. P: Tecnologia de Informação (Mcafee, 2006); 

Nonaka, Ikujiro: Ciência Política (Nonaka; Takeuchi, 1997); 

Obikunle, Abosede Francisca: Enfermagem (Obikunle, 2002); 

Oddone, Nanci Elizabeth: Letras e Biblioteconomia (Berbert; Oddone, 2007); 

Pereira, Alice Theresinha Cybis: Arquitetura (Brito; Pereira, 2004); 

Renzi, Bergit: Saúde (Renzi,2008); 

Santos, Ernani Marques Dos: Administração (Santos, 2008); 

Senge, Peter: Engenheiria civil (Senge, 1998); 

Sepúlveda, Maria Inês Moreira: Ciência da Informação (Barbosa; Sepúlveda; 

Costa, 2009); 

Takeuchi, Hirotaka: Administração (Nonaka; Takeuchi, 1997). 

Quadro 1-Área do conhecimento original de alguns autores citados 

nesse estudo. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Em relação a trabalhos anteriores realizados no PPGEGC, 

verifica-se uma série de teses, dissertações e, também, trabalhos de 

pós-doutoramento na relação entre GC e o setor público. Um 

exemplo é o trabalho de pós-doutoramento de Fábio F. Batista, sobre 

o “Modelo de Gestão do Conhecimento para a Administração 

Pública brasileira: como implementar a Gestão do Conhecimento 

para produzir resultados em benefício do cidadão”. Na relação entre 

GC e Inovação, pode-se citar a tese de Mohana Faria de Sá, sobre 

“Avaliação de práticas de Gestão do Conhecimento de Parques 

Tecnológicos: uma proposta para apoio à Gestão Pública” e, no 

âmbito da gestão pública propriamente dita, a tese de Angela R. H. 

A. Helou que tratou da “Avaliação da maturidade da Gestão do 

Conhecimento na Administração Pública”.  
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Figura 1: Aderência do estudo ao objeto de pesquisa do programa. 

Fonte: Bello, Janine da Silva Alves, 2017.9 

                                                           
9 Figura elaborada, especificamente, para o presente estudo pela 

economista, Doutora em Engenharia e Gestão do Conhecimento, Janine da 

Silva Alves Bello. 
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No que tange ao objeto da tese, referente às barreiras culturais 

à efetivação da GC, pode-se citar os trabalhos de Rosana Rosa 

Silveira, denominado “Diretrizes para mitigar as barreiras à 

implementação da gestão do conhecimento em organizações”, que 

analisou as barreiras à GC, a tese de Emílio da Silva Neto, intitulada 

“Compartilhamento do Conhecimento Tácito no Processo de 

Sucessão Empresarial Familiar.”, que inclui estudos referentes a 

barreiras culturais em sucessão de empresa familiar, a dissertação de 

Louise L. R. Botelho, intitulada “Ascensão Profissional de 

Executivas em Empresas Baseadas no Conhecimento. Dissertação”, 

que inclui estudo sobre a barreira de gênero na carreira profissional. 

Em relação a esses estudos, esta tese tem o diferencial de tratar 

especificamente de como mitigar e/ou superar as barreiras culturais à 

efetivação da GC nas organizações públicas por intermédio de 

diretrizes definidas de maneira colaborativa com o corpo técnico das 

organizações públicas, conforme pode ser constatado no item 1.7 

Delimitações do Estudo. 

1.9.1 Relevância e ineditismo do presente estudo 

Estudos sobre gestão de barreiras culturais à GC, no setor 

público, parecem ser contemporâneos especialmente no Brasil. 

Para averiguar essa “premissa” foi realizada uma revisão de 

literatura no âmbito da base Springer Link, usando a ferramenta 

online AuthorMapper. 

Cinco meses depois, a título de atualização sobre a juventude e 

ineditismo da premissa supracitada, eleita como o tema/problemática 

do presente estudo, foi realizada outra pesquisa, dessa vez no Google 

Acadêmico.  

Os resultados de ambas pesquisas são descritos abaixo, após a 

justificativa sobre o porquê da escolha da base Springer Link. 

A escolha dessa base deveu-se ao fato dela ser multidisciplinar 

e possuir, em fevereiro de 201610, mais de cinco milhões de itens11, 

                                                           
10 Mês e ano em que foi realizada a última revisão de literatura.  

No início de todo o processo de elaboração dessa tese para definição do 

tema, do escopo e dos objetivos foi realizada uma primeira revisão na 

literatura, ela não está sendo descrita aqui: 1) por que o seu valor e 



32 

sendo a maioria em texto completo, além de disponibilizar o acesso a 

periódicos, livros e outros documentos publicados pela MetaPress12, 

ou seja, essa escolha foi pautada principalmente na diversidade do 

conteúdo do material que ela abarca e disponibiliza, mas também no 

seu tempo de existência e nas ferramentas de pesquisa que 

disponibiliza. 

O AuthorMapper é uma delas. Ele é uma ferramenta online 

livre, fruto de um projeto da Springer, destinada à mineração de 

dados para a pesquisa científica que permite a descoberta de 

documentos baseados em locais, autores e áreas geográficas.  

Essa ferramenta cobre a coleção contida na base supracitada e 

oferece acesso há quase 150 anos de artigos, de mais de 1.900 

periódicos, disponíveis no Springer Link. Sua cobertura abrange 

tanto conteúdo atual como de arquivo. 

Sobre a revisão de literatura, os termos compostos utilizados 

para realizar a pesquisa destinada a fazê-la foram usados em dois 

idiomas: inglês e português.  

No que tange à gestão de barreiras culturais à GC, no dia 08 de 

fevereiro de 2016, utilizando o termo composto entre aspas 

“management of cultural barriers to knowledge management ” não 

foi recuperado nenhum artigo no âmbito da base supracitada.  

Ao realizar uma nova busca, desta vez, usando o termo 

composto entre aspas “cultural barriers to knowledge management” 

foram encontrados setenta e um (71) artigos no âmbito dessa base. 

Nº DE TÍTULOS ANO/ PUBLICAÇÃO 

02 2002 

01 2003 

09 2004 

03 2006 

08 2007 

                                                                                                                           

existência não podem ser mensurados,  nem colocados em cheque uma vez 

que ela deu início e/ou serviu como base à todo esse trabalho; 2) por ela ter 

sido realizada há mais de três anos foi considerado que para fins de indicar a 

juventude do tema seria mais adequado fazer uma nova revisão na literatura 

com vistas a obter e divulgar  dados mais atuais. 
11 Fonte: Springer. 
12A MetaPress é um sistema de gestão de pesquisa e conteúdo baseado na 

web que hospeda uma variedade de material acadêmico. 
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03 2008 

05 2009 

06 2010 

06 2011 

04 2012 

05 2013 

08 2014 

08 2015 

03 até fev. 2016 

Quadro2-Quantidade e ano de publicação dos títulos 

recuperados. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Esses setenta e um títulos (71) recuperados, encontram-se 

distribuídos em sessenta e uma (61) publicações.  

Cinquenta e três (53) são livros e os outros dezoito (18) são 

artigos publicados em oito (08) journals.   

Todas as publicações ocorreram entre 2002 e fevereiro de 

2016.  

Esses títulos envolveram cento e trinta e seis (136) 

pesquisadores/autores vinculados a oitenta e uma instituições de 

ensino e/ou pesquisa ou ambos focos reunidos, distribuídas por 

quatro regiões do mundo: Estados Unidos da América; Reino Unido; 

Austrália e Bélgica. 

Quanto aos temas abordados pelos títulos recuperados: 

 
 NºDE 

TÍTULOS 

TEMÁTICA  TEMAS 

26 Tecnologia  Ciência da Computação; Negócios e 

Sistemas de Informação; Aplicações de 

Sistemas de Informação; Redes de 

comunicação e computadores; Interfaces 

de usuário- human computer interaction; 

Data Mining e descoberta de 

conhecimento; Appl computador. em 

ciências sociais e comportamentais; 

Gerenciamento de banco de dados; AI; 

Gestão da computação e sistemas de 

informação; Inovação / Gestão de 

tecnologia; Appl computador em 
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administração de processamento de dados; 

Sistemas e segurança de dados; Análise 

algoritmo e problema complexidade; 

Computação- dispositivos abstratos; 

Inteligência computacional; Computer-

Aided Engineering (CAE) e desenho; 

Tecnologia de informação em negócios; 

Pesquisa operacional / Teoria da Decisão; 

Estruturas de dados, criptologia e Teoria 

da Informação; Teoria da Computação; 

Computadores e sociedade; Tecnologia 

educacional; Armazenamento e 

recuperação da informação; Ciência e 

tecnologia de segurança; Desempenho do 

sistema e avaliação; Sistemas de 

informação e serviço de comunicação.  
24 Economia e 

Administração 

 

Economia / ciências de gestão; economia / 

ciência da administração; Crescimento 

econômico; Gestão e negócios; e-

commerce / e-business; Estratégia de 

negócios / Liderança; Política econômica; 

Negócios internacionais; Organização 

industrial; Economia do desenvolvimento; 

Economia, geral; Teoria Econômica; 

Finanças públicas e economia; Mercados 

emergentes / Globalização; Economia 

internacional; Empresas / gestão de 

ciência, geral; Gestão de recursos 

humanos; Liderança e administração; 

Organização / planejamento; 

Empreendedorismo; Gestão de operações; 

Gestão de pessoal; Psicologia Econômica. 
05 Saúde Administração de saúde; Informática em 

saúde; Medicina e saúde pública; Pesquisa 

sobre qualidade de vida; Promoção da 

saúde e prevenção de doenças. 

16 Ciências 

Sociais 

Educação; Biblioteconomia; Antropologia; 

Sociologia; Filosofia; Humanidades / 

Artes; Estudos culturais; Política 

educacional; Educação profissional e 

vocacional; Estudos de comunicação; 

Educação comparada; Ensino Superior; 
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Aprendizagem ao longo da vida / educação 

de adultos; Política educacional; Ciência 

política; Ética. 

Quadro 3- Temas abordados pelos títulos recuperados. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Para complementar, foi realizada uma segunda pesquisa, ainda 

utilizando essa mesma ferramenta, primeiramente usando o termo 

composto entre aspas “collaborative creation of knowledge in public 

organizations”. 

A partir desse termo, não foi localizado nenhum arquivo. 

Ao utilizar o termo composto entre aspas "collaborative 

creation of knowledge", a ferramenta capturou um total de doze (12) 

títulos que se encontravam no âmbito da base SpringerLink. 

Nove (09) desses doze (12) títulos são livros e três (03) são 

artigos que foram publicados em journals.  

Desses: um (01) foi publicado em janeiro de 2009; um (01) em 

janeiro de 2011; um (01) em junho de 2011; um (01) em janeiro de 

2012; dois (02) em janeiro de 2013; um (01) em dezembro de 2013; 

dois (02) em janeiro de 2015; um (01) em agosto de 2015; dois (02) 

em janeiro de 2016. 

Esses doze (12) títulos capturados envolveram quarenta (40) 

pesquisadores /autores de vinte e seis (26) instituições espalhadas por 

sete (07) países e uma (01) região: Canadá, Finlândia, França, Itália, 

Estados Unidos da América, Espanha, Suíça e Reino Unido da Grã-

Bretanha e Irlanda do Norte. 

As áreas de interesse dos doze (12) títulos recuperados são:  

Ciências da computação; Computação e educação; Educação; 

Armazenamento e recuperação da informação; Interface de usuário e 

interação humana na computação; Computação e Sociedade; 

Gerenciamento de banco de dados; Ciência Economia / 

Gerenciamento; Tecnologia Educacional; Aplicações de Sistemas de 

Informação; Inteligência Artificial (incluindo robótica); Negócios / 

Gestão da ciência em geral; Appl. computador em processamento de 

dados administrativos; Aplicações Informáticas; Engenharia assistida 

por computador (CAE) e design; Mineração de dados e descoberta de 

conhecimento; Empreendedorismo; Meio ambiente; Saúde 

ambiental; Administração de saúde. 
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Nenhum dos artigos encontrados tratava especificamente do 

tema construção de conhecimento colaborativo. Havia neles somente 

rápidas menções, e não precisas, sobre esse termo composto. A 

menção que mais se aproximava, tratava de armazenamento e 

recuperação da informação, com foco mais na GI do que na GC. 

Em vista dessa ferramenta minerar documentos de até quase 

cento e cinquenta anos, é possível para o usuário visualizar uma linha 

do tempo sobre o tema pesquisado.  

Nesse caso, em relação a essa revisão, o documento mais 

antigo registrado na base datava de janeiro de 2009, o que tornou 

perceptível e provável a juventude do tema.  

Outro fato que corroborou com essa percepção se refere às 

áreas do conhecimento dos autores envolvidos nesses títulos. A 

maior parte dos textos são resultados de estudos na área da 

computação/informática/sistemas e seu entorno. Em alguns casos há 

uma parceria, por exemplo: computação e sociedade/ tecnologia 

educacional.  

As áreas da saúde, do meio ambiente, da ciência da 

informação, da economia e da educação também constam nas 

pesquisas sobre o assunto, construção colaborativa de conhecimento, 

no que tange aos títulos recuperados nessa revisão de literatura, o que 

evidencia a característica interdisciplinar do tema. Mas o fato de 

serem somente essas áreas envolvidas aponta também à pouca 

popularidade dele em outras áreas do conhecimento. Sendo ou não 

um retrato fiel da realidade, no âmbito dessa pesquisa esse resultado 

serviu para incitar estudos sobre os temas pesquisados. 

No âmbito dessa base, nas buscas realizadas para o presente 

estudo até o dia 17 de fevereiro de 2016, utilizando os termos 

compostos supracitados em ambos idiomas, inglês e português, não 

foi recuperado nenhum título sobre o tema proposto nesse estudo 

especificamente ou que pudesse ser considerado aproximado e  que 

envolvesse o Brasil de alguma forma, o que fez com que essa revisão 

de literatura, aliada à minha experiência profissional servisse como 

subsídio para comprovar a relevância do presente estudo assim como 

sua juventude e, da forma como está sendo proposto, o seu 

ineditismo. 

No dia 23 de julho de 2016, visando novamente mais uma 

atualização sobre a juventude e ineditismo do tema, foi realizada 

uma busca no Google Acadêmico usando o termo composto entre 



37 

 

aspas primeiramente em português "gestão de barreiras culturais à 

Gestão do Conhecimento no setor público", sem especificar um 

período de tempo. Não foi recuperado, nessas condições, nenhum 

documento.  

A seguir, foi realizada uma nova pesquisa nas mesmas 

condições usando o termo composto entre aspas "diretrizes para 

gestão das barreiras culturais no setor público". Mais uma vez, 

nenhum documento foi recuperado.  

Em relação à busca com um terceiro termo composto nas 

mesmas condições "diretrizes para gestão das barreiras culturais", o 

resultado foi o mesmo. Nenhum documento foi recuperado no 

âmbito do Google Acadêmico, na data mencionada. Foram efetuadas 

mais três novas buscas, no Google Acadêmico, nas mesmas 

condições das anteriores, usando os mesmos três termos, mas dessa 

vez em inglês, "management of cultural barriers to knowledge 

management in the public sector"; "Guidelines for cultural barriers 

management in the public sector"; "Guidelines for management of 

cultural barriers", e o resultado foi o mesmo. Absolutamente 

nenhum documento foi recuperado em nenhuma das seis buscas. 

Por outro lado, uma busca no Banco de Teses e Dissertações 

do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do 

Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina recuperou 

uma Tese da então doutoranda Rosana Rosa Silveira defendida em 

2011, intitulada “Diretrizes para mitigar as barreiras à 

implementação da gestão do conhecimento em organizações”, o 

documento não tratava especificamente de barreiras culturais, nem 

tampouco se referia ao setor público, alguns dos autores 

mencionados na fundamentação teórica eram os mesmos já 

mencionados no presente estudo,  mas foi útil.  

Além das já citadas, foi realizada, também, uma busca na ISI 

Web of Science (WoS) que recuperou alguns documentos sobre 

barreiras à GC, sendo que dois deles foram considerados pertinentes 

ao presente estudo. Um trata especificamente do tema barreiras 

culturais, foi escrito por Long e Fahey (2000) o título é Diagnosing 

cultural barriers to knowledge management, e o outro título, não 

específico sobre o tema, mas correlato e interessante, escrito por 

Dyer e Hatch, (2006) é Relation-specific capabilities and barriers to 

knowledge transfers: creating advantage through network 

relationships.  
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Os resultados dessas buscas indicaram que o tema barreiras à 

GC é uma problemática conhecida e estudada, por conseguinte, já é 

possível encontrar várias propostas e até diretrizes para sua 

superação, contudo a juventude e a relevância do tema do presente 

estudo está no fato dele tratar da possibilidade da superação de 

barreiras, especificamente culturais, existentes no âmbito das 

organizações públicas à efetivação da GC, através da utilização de 

práticas centradas no usuário, de caráter inclusivo e colaborativo no 

processo de definir as diretrizes necessárias para essa efetivação. 
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CAPÍTULO 2 

2.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo está dividido em subcapítulos que abordam os 

temas: cultura; cultura organizacional; compartilhamento de 

informação e conhecimento; barreiras ao compartilhamento de 

informação e conhecimento; ações destinadas à superação de 

barreiras à GC; barreiras culturais; a comunicação interna nas 

organizações; ambientes de compartilhamento de informação e 

conhecimento; barreiras culturais ao compartilhamento da 

informação; serviço público; servidor público;  gestão conhecimento 

no serviço público; gestão do conhecimento e construção 

colaborativa  de conhecimento; gestão do conhecimento: ferramentas 

e métodos; Design Thinking; UX e diretrizes destinadas à gestão do 

conhecimento nas organizações.  

A pretensão dele primeiramente é contextualizar através do 

estado da arte dos temas13 supracitados a seguinte proposição: as 

barreiras culturais decorrentes da diversidade cultural do “material 

humano”14 do serviço público, dificultam a efetivação da GC, nas 

organizações públicas, e, por conseguinte, prejudicam a construção 

colaborativa de conhecimento, que consiste em uma maneira prática 

e eficiente de ter acesso a esse recurso valioso almejado por todos 

que é o conhecimento.  

Em um segundo momento essa fundamentação pretende 

evidenciar para o leitor a importância de materializar o objetivo 

principal do presente estudo que é elaborar um conjunto de diretrizes 

destinadas à gestão das barreiras culturais à efetivação da GC nas 

organizações públicas, de maneira colaborativa com todos os atores 

da organização dispostos a fazê-lo. 

                                                           
13 Esses temas são considerados, no âmbito desse estudo, os elementos que 

compõe a problemática que envolve o cerne e o entorno da proposição: as 

barreiras culturais decorrentes da diversidade cultural do “material humano” 

do serviço público, prejudicam a efetivação da GC, nas organizações 

públicas, que consiste em uma maneira prática e eficiente de ter acesso ao 

conhecimento, esse recurso valioso almejado por todos. 
14 O servidor público. 
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2.2 CULTURA 

O conceito de cultura sempre foi e segue sendo objeto de 

controvérsias. 

De acordo com Pires e Macedo (2006, p.83) no ano 1962, 

foram identificadas 164 definições diferentes do conceito de cultura.   

A palavra em si possui inúmeros significados, todos derivados 

de sua raiz latina, que se refere à plantação no solo.  

Os autores supracitados explicam que em muitas línguas 

ocidentais cultura significa civilização ou refinamento da mente e, 

em particular, os resultados desse refinamento, como a educação, a 

arte e a literatura (PIRES; MACEDO, 2006, p.83). 

Por essa razão, sob essa perspectiva, à medida que um grupo 

de pessoas se reúne para desenvolver uma determinada atividade é 

associada a ideia que esse grupo inicia também a construção de seus 

hábitos, de sua linguagem e da sua cultura. 

Por conseguinte, ainda de acordo com esses autores, falar em 

cultura implica falar sobre a capacidade de adaptação do indivíduo à 

realidade do grupo no qual está inserido, eles defendem que a cultura 

possibilita que um grupo se fortaleça ou se desintegre, que ela 

expressa os valores e as crenças que os membros desse grupo 

compartilham. No caso dos valores, eles argumentam que estes se 

manifestam por meio de símbolos, como mitos, rituais, histórias, 

lendas e uma linguagem especializada, orientando os indivíduos de 

uma referida cultura na forma de pensar, agir e tomar decisões 

(PIRES; MACEDO, 2006, p.84). 

Segundo Chauí (2008), vinda do verbo latino colere, na sua 

origem, cultura significa o cultivo, o cuidado. 

Inicialmente era o cultivo e o cuidado com a terra, com as 

crianças, com os deuses e com o sagrado.  

Como cultivo, a cultura era concebida como uma ação que 

conduz à plena realização das potencialidades de alguma coisa ou de 

alguém; era fazer brotar, frutificar, florescer e cobrir de benefícios. 

Chauí (2008) destaca que, no correr da história do ocidente, 

esse sentido foi-se perdendo até que, no século XVIII a palavra 

cultura ressurgiu, como sinônimo de outro conceito. Ela se tornou 

sinônimo de civilização.  
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Com o Iluminismo, a cultura tornou-se o padrão ou o critério 

de medida sobre o grau de civilização de uma sociedade. Assim 

passou a ser encarada como um conjunto de práticas.15   

Foi a partir da segunda metade do século XX que o termo 

cultura passou a ter uma abrangência que não possuía antes, sendo 

então entendida como produção e criação da linguagem, da religião, 

da sexualidade, dos instrumentos e das formas do trabalho, dos 

modos de habitação, do vestuário e da culinária, das expressões de 

lazer, da música, da dança, dos sistemas de relações sociais16, das 

relações de poder, da guerra e da paz, da noção de vida e morte. 

(CHAUÍ, 2008).  

Surgindo daí a compreensão da cultura pelo homem, que 

passou a ser referência da criação de regras, práticas, costumes, 

definições, ética, sendo todos pertinentes ao sentido da vida até a 

morte. 

No entendimento do antropólogo estadunidense Clifford 

Geertz (2008), cultura são significados elaborados e reelaborados por 

grupos sociais distintos a respeito das diversas esferas da vida.  

Para esse autor, a palavra chave para definir cultura é: 

significado. Por outro lado, ele considera também que a cultura 

constitui um reflexo, um meio e condição das diferenças 

socioculturais, não sendo nem determinante nem podendo ser 

determinada (GEERTZ, 2008). 

A compreensão de Jackson (1989), Hoefle (1998) e Cosgrove 

(2000) sobre cultura não difere muito do entendimento de Geertz 

(2008), para eles a cultura se caracteriza por significados, contexto e 

inúmeras possibilidades de evolução. 

Geertz (1989) defendeu uma teoria de interpretação de 

culturas alicerçada nos pressupostos da antropologia 

simbólica/interpretativa, baseados na hermenêutica.  

Essa interpretação reconhece e considera aspectos de 

diversidade, ambiguidade, conflito e pluralismo.  

Em função disso a cultura, para esse autor, pode ser definida 

como teias de significados tecidas pelo homem nas quais ele se 

baseia para formar sua concepção de mundo, buscando sempre 

interpretar seu significado. Ele considera que há inúmeras maneiras 

                                                           
15 Artes, ciências, técnicas, filosofia e ofícios. 
16 Particularmente os sistemas de parentesco como a estrutura da família. 
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de “obscurecer a cultura”: uma delas é imaginar que ela é uma 

realidade "superorgânica" autocontida, com forças e propósitos em si 

mesma, o que consiste em coisificá-la, outra, é alegar que ela 

consiste no padrão bruto de acontecimentos comportamentais que de 

fato observamos ocorrer em uma ou outra comunidade identificável, 

o que consiste em reduzi-la. Para ele, essas duas confusões existem e 

continuarão existindo em vista da doutrina de Ward Goodenough, 

segundo a qual a “cultura está localizada na mente e no coração dos 

homens” (GEERTZ,2008). 

Geertz (2008) afirma que a elaboração dessa corrente possui o 

grave defeito de unir um subjetivismo extremo a um formalismo 

extremo, o que produz variadas dúvidas sobre como analisar a 

cultura e entender realmente o que ela abrange. 

Rodrigues et al (2014) ao falar sobre o tema enfatizam que a 

cultura pode ser compreendida através de três dimensões: a 

simbólica, a cidadã e a econômica. Eles mencionam para reforçar 

essa proposição, e como exemplo prático, o Sistema Nacional de 

Cultura e toda a política cultural nacional que compreende a cultura 

exatamente dessa maneira. 

Em relação a essas três dimensões pode-se dizer que: 

1. A simbólica se expressa na capacidade humana de criar 

símbolos, que são materializados através das línguas, rituais, 

modos de fazer etc.  

2. A dimensão cidadã se fundamenta na ideia de que o direito 

cultural está contido nos Direitos Humanos. A liberdade de 

criação, fruição e difusão da vida cultural é direito de todos. 

O reconhecimento da identidade e da diversidade, bem como 

as condições materiais para que a população possa produzir e 

ter acesso a bens culturais, deve fazer parte das políticas de 

gestão cultural.  

3. Já a dimensão econômica entende a cultura como um setor 

capaz de promover o desenvolvimento econômico e social. 

O processo de criação cultural envolve as fases de produção, 

distribuição e consumo. O produto cultural possui 

características únicas, por isso o valor de um bem cultural é 

determinado mais pela sua singularidade (condições 

simbólicas de produção), do que pela lógica clássica que 

rege o mercado.  
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Assim, a dimensão simbólica inclui o setor cultural como uma 

área estratégica capaz de gerar renda, emprego e melhorar as 

condições sociais e econômicas dos produtores e consumidores dos 

bens culturais (RODRIGUES et al, 2014). 

Sobre o papel da cultura no âmbito do pensamento pós-

moderno, na percepção de Featherstone (1997) e de Moreira e 

Candau (2004) ela tem adquirido um papel cada vez mais 

significativo na vida social, a ponto de hoje tudo ser visto como 

cultural.  

Sob essa perspectiva a cultura, na contemporaneidade, estaria 

além do social, estaria descentralizando-se, livrando-se de seus 

determinismos tradicionais na vida econômica, nas classes sociais, 

no gênero, na etnicidade e na religião.  

Geertz (2008) defende que a tarefa construída a partir da 

concepção simbólica da cultura é descobrir as estruturas conceituais 

que informam os atos dos sujeitos, o "dito" no discurso social, e 

construir um sistema de análise que permite diferenciar o que é 

específico das estruturas conceituais de outros determinantes do 

comportamento humano, ou seja, a teoria tem como principal tarefa 

fornecer um vocabulário no qual possa ser expresso o que o ato 

simbólico tem a dizer sobre si mesmo, ou seja, sobre o papel da 

cultura na vida humana. 

2.3 CULTURA ORGANIZACIONAL 

No que tange à cultura organizacional, ao realizar uma 

pesquisa bibliográfica sobre o que significa, cultura organizacional, 

em que consiste e como é percebida, as menções constantes às 

contribuições de Schein (1985; 2001) para a área, sugerem um 

consenso sedimentado a respeito dessa temática, o que de forma 

alguma procede.  

Segundo Jaime Junior (2002) a partir de um aprofundamento 

no tema, nota-se a existência de, pelo menos, duas abordagens 

distintas a respeito:  

1. Em que consiste a cultura organizacional?  

2. O que é a cultura organizacional?  
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A primeira, de inspiração funcionalista, defende que: 

a) Toda organização possui uma cultura e essa cultura explica 

muitos dos fenômenos que ocorrem na organização. Ela 

pode favorecer ou dificultar o desempenho organizacional; 

b) A cultura organizacional pode ser diagnosticada e, através de 

certas metodologias, pode ser gerenciada, transformada ou 

até inteiramente criada; 

c) A liderança é o processo que determina a formação e a 

mudança da cultura nas organizações; 

d) Um dos papéis mais importantes da liderança é o de criar, 

gerenciar e, se necessário, mudar a cultura da organização 

(SCHEIN, 1985; OUCHI, 1985; KOTTER; HESKETT, 

1992). 

Já para a segunda perspectiva, de natureza socioantropológica, 

a cultura constitui o próprio ambiente em que ocorre o processo de 

criação do conhecimento.  

De acordo com Wright (1994, p.19), “é algo em que as 

organizações estão”. 

No que se refere ao sentido/significado de organização, a 

diversidade de definições existentes sobre o que é uma organização é 

discutida por Bastos et al (2004) que observaram que as 

organizações são geralmente pensadas como um processo ou uma 

entidade, havendo tentativas de elaborar convergências entre as duas 

características. Já no que concerne à cultura de uma organização, ao 

propor estudá-la a partir de relatos dos empregados ou dos dirigentes 

busca-se inferir sobre fenômenos culturais (BASTOS et al, 2004). 

Sobre o sentido/significado de organização, tendo por base a 

visão da análise do comportamento, pode-se entendê-la como a 

interação dinâmica entre o comportamento de seres humanos e seus 

produtos/realizações (GLENN; MALOTT, 2004).  

Em relação a isso, existe a compreensão que independente da 

sua natureza ou constituição, as organizações se mantêm pelos 

“produtos” que elaboram.  

No caso de uma organização pública, o produto elaborado é o 

atendimento à população que atinge necessidades específicas. Já no 

caso de uma organização privada, o produto, de maneira geral, seria 

a obtenção de lucro, aumento na produtividade, aumento do número 

de clientes e de acionistas (SILVA; TODOROV; SILVA, 2012). 
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Entendendo que para uma organização viabilizar suas 

condições de sobrevivência, ela necessita de diversas formas de 

planejamento e diversas estratégias para lidar com os indivíduos em 

interação (CAUTILLI; CLARKE, 2000; EUBANKS; LLOYD, 

1992; DANIELS, 1989), e que as culturas organizacionais eficazes 

envolvem práticas que, em grande proporção, interferem e podem 

contribuir, ou não, com resultados importantes para satisfazer ou 

alterar as exigências do ambiente externo, fica possível visualizar 

uma organização como um sistema cultural que envolve uma 

combinação de práticas que possibilitam que ela alcance os 

resultados esperados, tanto no nível individual como no coletivo 

(SILVA; TODOROV; SILVA, 2012). 

Guedes (2008, p.3-4) destaca que: 

No período industrial, a cultura organizacional era 

voltada para a manutenção e estabilidade de 

tradições e valores como eficiência e produtividade. 

No contexto da Era da Informação onde processos e 

formas de interação são transformados por 

revoluções comportamentais e tecnológicas, o 

empregado tende a repetir na organização o 

comportamento que tem como cidadão, e exige 

informação e participação, surge um novo conceito 

de cultura organizacional. Na contemporaneidade, a 

empresa busca o entendimento, o envolvimento e o 

comprometimento do empregado através de 

estratégias de comunicação e o trata como 

protagonista dos processos organizacionais. Hoje ele 

ocupa uma posição participativa na estrutura da 

empresa e apresenta diferentes necessidades 

informativas (GUEDES, 2008 p. 3-4). 

A ideia que a cultura organizacional pode e deve (se 

necessário) ser modificada para garantir o alcance dos objetivos 

estratégicos vem amadurecendo. Alguns autores destacam que uma 

cultura organizacional orientada para o conhecimento é fundamental 

para que os processos de GC obtenham o êxito esperado 

(DAVENPORT; DE LONG; BEERS, 1998; CURRY; MOORE, 

2003).  

Nesse contexto, a cultura organizacional deve, entre outras 

coisas, garantir o envolvimento e a colaboração das pessoas, 
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promover o compartilhamento da informação e do conhecimento e 

promover a integração entre pessoas e diferentes níveis 

organizacionais. 

Salientando que as pessoas estão inseridas na sociedade por 

meio das relações que elas desenvolvem durante a vida no âmbito 

familiar, na escola, na comunidade na qual vivem e no trabalho.  

A própria natureza humana liga as pessoas e as organiza em 

rede. Sendo que estas, com base em seu dinamismo, dentro do 

ambiente organizacional, funcionam como espaços para o 

compartilhamento de informação e do conhecimento. 

Espaços presenciais ou virtuais, em que pessoas com os 

mesmos objetivos trocam experiências, criando bases e gerando 

informações relevantes para o setor em que atuam (TOMAÉL; 

ALCARÁ; Di CHIARA, 2005). 

As redes nas organizações se formam de maneiras distintas 

que vão desde uma conversa informal com um colega de trabalho na 

hora do café, um encontro com os amigos após o expediente, 

reuniões, congressos, listas de discussões, portais corporativos, até 

situações formalmente criadas com a finalidade de alcançar 

resultados específicos (TOMAÉL; ALCARÁ; Di CHIARA, 2005). 

Macedo (1999) expõe que essas redes já foram segmentadas 

em redes de confiança, redes de trabalho ou consulta e redes de 

comunicação. 

Todos os tipos apresentados estão em consonância com a 

afirmação de Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), que as conversas sobre 

negócios nas organizações geralmente apresentam dois objetivos 

básicos: a) confirmar a existência e conteúdo do conhecimento; b) 

criar novos conhecimentos.  

Segundo esses autores, o intercâmbio de ideias, opiniões e 

crenças propiciado pelas conversas possibilita o primeiro e o mais 

importante passo para a criação do conhecimento: o 

compartilhamento do conhecimento tácito dentro da comunidade da 

rede.  

O conhecimento, na visão deles precisa ser transformado, 

desenvolvido e trabalhado dentro das organizações; caso contrário, 

elas terão somente um aglomerado de informações, sendo que muitas 

delas sem utilidade específica. Esse parece ser o maior desafio da Era 

da Informação: criar uma organização capaz de compartilhar 

conhecimento (KROGH; ICHIJO; NONAKA, 2001). 
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De acordo com o Manual de Oslo (2004), vários fatores 

humanos, sociais e culturais são identificados como cruciais para que 

o processo de inovação ocorra de maneira eficaz dentro das 

organizações. Esses fatores influenciam diretamente no aprendizado 

organizacional e referem-se à facilidade de comunicação interna, às 

interações informais, à cooperação e aos canais de transmissão de 

informações e habilidades entre as organizações e, dentro de cada 

uma, individualmente. 

A construção de conhecimento pode ser promovida ou 

estimulada, o que se gerencia são as condições favoráveis para isso, 

entre elas podem ser citados ambientes propícios à criatividade, à 

aprendizagem e ao compartilhamento de informações, assim como o 

estabelecimento ou desenvolvimento de uma cultura organizacional 

propícia e o comportamento humano, ou seja, se estimula a 

construção do conhecimento através da criação de contextos 

organizacionais favoráveis.  

2.4 COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÃO E 

CONHECIMENTO NAS ORGANIZAÇÕES 

O compartilhamento da informação e do conhecimento é um 

processo que depende das pessoas da organização, mais 

especificamente, da interação e das relações estabelecidas entre elas. 

Esse processo esbarra nas crenças, valores e costumes individuais 

que integram também a cultura organizacional (Di CHIARA; 

ALCARÁ; TOMAÉL, 2010). 

Os atos de partilha e troca entre pares são inerentes ao 

compartilhamento da informação e são diretamente relacionados ao 

conhecimento pessoal e organizacional (WU, 2008). 

Wu (2008) descreve duas capacidades do compartilhamento da 

informação. Na primeira, o autor destaca que informações 

partilhadas podem captar melhor a natureza recíproca dos fluxos de 

informação em redes para aquisição de conhecimento. Na segunda, 

que as organizações podem proteger de maneira mais eficaz o 

conhecimento que detêm ou as capacidades que desenvolvem quando 

compartilham informações, do que quando adquirem conhecimento.  

Isso porque, sob essa ótica, comparado à aquisição, o 

compartilhamento tem a capacidade de despertar a responsabilidade 
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do intercâmbio entre parceiros, visto que esses podem usufruir da 

potencial oportunidade de aquisição, sem custos. 

No Quadro 4, Carvalho (2014) evidencia algumas definições 

sobre em que consiste o compartilhamento de conhecimento.  

DESCRIÇÃO AUTORES 

Aprendizagem individual e criação de novo conhecimento 

que ocorre quando as pessoas combinam e trocam 

conhecimentos pessoais uns com os outros. 

Kogut; 

Zander, 

1992. 
Transmissão de know-how ou informação útil na empresa. Appleyard, 

1996. 

Atividade em que as pessoas e o grupo no qual estão 

inseridos cooperam voluntariamente. 

Kim; 

Mauborgne, 

1998. 

É a prestação ou recebimento de informações sobre a 

tarefa. Know-how e feedback sobre um produto ou 

procedimento. 

Hansen, 

1999. 

É a transferência de conhecimento não como ação isolada 

onde um indivíduo transfere algo para outro, mas como 

processo integrado composto por fases. Cada uma com 

características próprias. 

Szulanski, 

2000. 

É o compartilhamento de informações, ideias, sugestões e 

experiências organizacionalmente relevantes, do indivíduo 

com outros.  

Bartol; 

Srivastava, 

2002. 
É a ocorrência efetiva de comunicação e transmissão do 

conhecimento das fontes armazenadoras para os 

colaboradores beneficiários ou aplicadores. 

Buono, 

2005. 

Uma cultura de interação social que envolve a troca de 

conhecimento, experiências e habilidades dos 

funcionários, por meio de todo departamento ou 

organização. 

Lin; Lee; 

Wang, 2009. 

Quadro 4- Definições de compartilhamento de conhecimento 

Fonte: Carvalho, 2014. 

Li e Lin (2006), como consequência dos seus estudos, 

destacam a importância das relações interorganizacionais (construção 

de confiança, compromisso e visão compartilhada) no sentido de 

facilitar a partilha de informação. Segundo eles, frequentemente as 

organizações não dão atenção suficiente para o desenvolvimento 

dessas relações. Eles relatam que tem sido verificado que os 

benefícios do relacionamento interorganizacional são mais tangíveis 
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e mensuráveis, embora o estabelecimento desse tipo de relação seja 

muito mais difícil e demorado (LI; LIN, 2006). 

Lin, Lee e Wang (2009) apontam dezesseis causas, segundo 

eles, inseridas em quatro dimensões que afetam o compartilhamento 

de conhecimento. 

DIMENSÕES         CAUSAS 

Cultura corporativa. Redes sociais. 

Confiança interpessoal. 

Cultura de compartilhamento. 

Orientação de aprendizagem. 

Recompensas. 

Motivação de empregados. Benefícios percebidos e/ou 

oferecidos. 

Conhecimento da eficácia. 

Oportunidade de ajudar.  

Reputação. 

Liderança. Visão e metas. 

Apoio da alta direção. 

Encorajamento da alta direção. 

Ambiente favorável.  

Tecnologia da informação. Infraestrutura. 

Utilização de base de dados. 

Redes de conhecimento. 

Quadro 5- Causas que influenciam o compartilhamento de 

conhecimento 

Fonte: Lin; Lee; Wang, 2009.  

Na era atual do conhecimento e das organizações que 

aprendem, tornou-se essencial para estas que ocorram trocas de 

informação e conhecimento entre seus integrantes em vista desse tipo 

de ação poder criar um efeito sinergístico, no que se refere a 

criatividade das pessoas, que é muito importante para as estratégias 

das organizações que vivem em ambientes mutáveis, como os 

contemporâneos (HARTMAN; REIS; KOVALESKI, 2004). 

As organizações podem usar vários métodos para estimular o 

compartilhamento do conhecimento entre seus colaboradores, mas 

independente da escolha é imprescindível que eles sejam 

incorporados como um valor da organização e que as pessoas se 

sintam bem em compartilhar e trocar conhecimento entre elas e, 
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mais, que elas percebam os benefícios que ambas ações podem 

acarretar para suas trajetórias profissionais e pessoais. 

2.5 BARREIRAS AO COMPARTILHAMENTO DE 

INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO 

Nas últimas décadas foram realizados inúmeros estudos 

visando compreender melhor a dinâmica dos processos de troca de 

informação e conhecimento no ambiente organizacional.  

Entre eles está o de Alves e Barbosa (2010) que defendem que 

esses processos constituem a chave para o êxito de um programa de 

GC, uma vez que esta surgiu como uma ferramenta estratégica para 

melhorar a produtividade organizacional através da troca e utilização 

do conhecimento. 

No que tange ao compartilhamento de informação e de 

conhecimento Li e Lin (2006) salientam que a “qualidade” de ambos 

pode receber influência de fatores contextuais próprios da 

organização e da situação vivenciada por ela. 

Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) apontam dois tipos de barreiras 

à criação e ao compartilhamento do conhecimento: as individuais e 

as organizacionais.  

Capacidade de acomodação e ameaça à autoimagem são duas 

das principais barreiras individuais.  

A barreira da acomodação está relacionada com o conceito de 

conhecimento como crença verdadeira na qual aceitar o novo implica 

em rever todas as crenças e experiências anteriores. Acomodar novos 

conceitos pode ser um desafio enorme para uns, porque depende da 

validação e da justificação da nova crença, daí o surgimento de 

barreiras individuais.  

Em relação à ameaça à autoimagem, há outra barreira 

individual apontada por Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), eles 

argumentam que conhecimento e autoimagem estão fortemente 

ligados e alterar um, implica em alterar o outro e esse processo pode 

resultar em algum tipo de resistência em determinados indivíduos. 

Esses autores apresentam, também, quatro barreiras 

organizacionais para o compartilhamento do conhecimento: falta de 

linguagem legítima; histórias organizacionais; procedimentos e 

paradigmas.  
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Para eles, no processo de compartilhamento a inexistência de 

uma linguagem legítima pode inviabilizar a explicitação do 

conhecimento tácito. A linguagem e a terminologia devem permitir 

aos indivíduos a justificação de suas crenças.  

Sobre as histórias organizacionais, elas podem ajudar as 

pessoas a orientar-se e podem ainda viabilizar o entendimento dos 

valores da organização. 

Quanto aos procedimentos e paradigmas, o significado de cada 

um desses vocábulos justifica a menção de Krogh, Ichijo e Nonaka 

(2001) a eles como barreiras organizacionais ao compartilhamento 

do conhecimento. 

A filtragem (ou maquiagem da informação, para que ela 

traduza aspectos que não são os seus totais ou verdadeiros), a 

linguagem intragrupal (signos de domínio comum dentro de 

determinado grupo), as diferenças de status (relacionadas às escalas 

hierárquicas, que podem se traduzir em ameaças e competição entre 

grupos e pessoas em torno do poder), a pressão do tempo (que 

impede uma maior interação entre gerentes e subordinados) e a 

sobrecarga de comunicação (onde há uma ampliação das formas e 

dos veículos disponíveis) são alguns outros entraves ao 

compartilhamento de informações e conhecimento percebidos no 

âmbito das organizações (KUNSCH, 2003). 

Silveira (2011, p.77-83) identificou na literatura doze tipos de 

barreiras à GC, são elas: 

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) 

(SILVEIRA, 2011,p.77-83). 
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No entanto, ao analisar os resultados das entrevistas e 

questionários aplicados, por ela mesma, essa autora encontrou na 

Itaipu Binacional17 a existência de mais barreiras à GC, além das que 

já havia identificado na literatura, são elas: barreiras relacionadas a 

experiências isoladas a respeito da GC; 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 (SILVEIRA, 2011, p.77-83). 

Para Alves e Barbosa (2010), são seis os principais itens que 

influenciam o processo do compartilhamento da informação e do 

conhecimento: a cultura organizacional, a motivação pessoal, a 

confiança e a reciprocidade, os mecanismos de compartilhamento da 

informação, o poder, o status e as premiações ou sistemas de 

recompensa. 

Já na visão de Ipe (2003, p.350), "todos os fatores são 

influenciados pela cultura". Essa afirmação, tem como base a crença 

da autora de que a cultura tem um papel fundamental dentro da 

organização por ser responsável pela modelagem de suposições sobre 

qual conhecimento é importante, por controlar os relacionamentos 

entre os diferentes níveis de conhecimento - organizacional, grupal 

ou individual - e por criar um contexto para as interações sociais. 

Nesse sentido, segundo Teixeira Filho (2001), os processos de 

comunicação organizacional são essenciais para a organização. Ele 

afirma que esses processos devem superar todos os impedimentos 

existentes nas organizações para fins de captura, tratamento e 

comunicação da informação tanto para os empregados da 

organização como para o ambiente externo (clientes, fornecedores, 

parceiros etc.). 

Renzi (2008), em um estudo com 201 trabalhadores constatou 

que a confiança na administração da empresa influencia o 

compartilhamento do conhecimento por meio da redução do medo e 

de uma maior disposição em documentar (externalizar) o 

conhecimento pessoal. 

O que leva a concluir que a falta de confiança na 

administração pode ser uma barreira ao compartilhamento de 

                                                           
17 A organização que ela pesquisou. 
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informação e a consequente e subsequente construção de 

conhecimento. 

Cormican e Dooley (2007) levantaram, ao analisar os dados de 

uma pesquisa realizada com dezenove pesquisadores e líderes 

gerenciais europeus, cinco grupos sobre barreiras ao 

compartilhamento da informação e do conhecimento em ambientes 

de colaboração em rede, que estas se devem a fatores pessoais, como 

motivação, habilidades e confiança, às ferramentas, recursos e 

natureza dos recursos de informação envolvidos, somadas a atitudes 

e inclinações pessoais, das funcionalidades facilitadoras ou restritivas 

das ferramentas adotadas e as próprias estratégias organizacionais 

referentes à gestão da informação e do conhecimento influenciam o 

processo de compartilhamento. 

McAfee (2006) reforça a questão dos recursos e da natureza 

dos recursos envolvidos ao argumentar que mesmo com as 

arquiteturas apropriadas e as ferramentas de auxílio à navegação, 

existentes nas páginas disponíveis na internet, as pessoas continuam 

a encontrar dificuldades para localizar certas informações. 

Barbosa, Sepúlveda e Costa (2009) observaram, nesse 

contexto, que as normas e esquemas de catalogação e classificação, 

desenvolvidos no âmbito da biblioteconomia e da ciência da 

informação, não conseguem acompanhar a explosiva produção de 

documentos eletrônicos da contemporaneidade. Para eles, mesmo 

que a produção de metadados constitua um avanço em relação aos 

sistemas de classificação tradicionais, têm a desvantagem de não 

considerarem o papel dos leitores ou usuários da informação 

(BARBOSA; SEPÚLVEDA; COSTA, 2009) o que também constitui 

em barreira.  

Wilson (1997) sugere que a busca intencional de informações 

é o resultado da descoberta e do reconhecimento de alguma 

necessidade do indivíduo. Ele destaca que o usuário pode procurar 

respostas às suas necessidades tanto em sistemas formais quanto em 

outras fontes como, por exemplo, a “troca interpessoal de 

informação”. 

Esse mesmo autor apresenta três conjuntos de barreiras para 

busca de informações: pessoais, sociais ou de papéis relacionados e 

as barreiras ambientais. Em alguns trabalhos posteriores, Wilson 

(1997) chegou a identificar oito variáveis intervenientes no processo 

de busca da informação. Esses elementos incluem características 
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pessoais (emocionais, educacionais, demográficas, sociais ou 

interpessoais), bem como aspectos ambientais, econômicos e mesmo 

características das fontes e condições de acesso à informação. Não 

obstante as influências contextuais, o que parece ser determinante na 

percepção da necessidade, na escolha das fontes de informação e na 

própria decisão de busca da informação não é a disponibilidade dos 

recursos, mas sim, os processos cognitivos (BERBERT; ODDONE, 

2007). 

Alves e Barbosa (2010) após realizarem uma revisão na 

literatura corrente apontaram seis itens que, segundo as fontes 

consultadas por eles, são as principais influências para o 

compartilhamento da informação dentro de organizações.  

São eles: a cultura organizacional; a motivação pessoal; a 

confiança e a reciprocidade; os mecanismos de compartilhamento da 

informação; o poder e o status e as premiações ou sistemas de 

recompensa. 

Sendo que os aspectos culturais que cerceiam o 

compartilhamento de informações em organizações são expressivos 

(McDERMOTT; O’DELL, 2001). 

No âmbito das organizações governamentais, por exemplo, 

embora o compartilhamento de informações devesse ser um objetivo 

comum, sua abrangência ainda é limitada, Santos (2008) alega que 

mesmo sendo reconhecida a importância do compartilhamento e os 

benefícios que traz para os definidores das políticas públicas, órgãos 

públicos, e para o público em geral, as instituições públicas 

enfrentam várias barreiras de ordem tecnológica, organizacional, 

econômica e política.  

No que diz respeito ao governo eletrônico, as principais 

barreiras ao compartilhamento de informações a partir das 

perspectivas técnicas, organizacionais e políticas, descritas por 

Santos (2008) são: as influências externas sobre os decisores; o nível 

de poder do órgão; a (s) prioridade (s) dos programas; interesses 

particulares de cada agência e os padrões profissionais dominantes. 

Segundo Leuch, Carvalho e Kovaleski (2005), a cultura 

organizacional pode ser um empecilho à GC, se ela for de natureza 

contrária a mudanças. 

Machado e Desideri (2002) identificaram, também, nas 

organizações a existência de barreiras relativas ao compartilhamento 
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do conhecimento tácito relacionadas com a percepção, linguagem, 

tempo, distância e valores. 

Aquelas relacionadas à percepção se devem a falta de 

consciência de todo o conhecimento que a pessoa possui, uma vez 

que o conhecimento tácito é composto até mesmo por intuições e 

sensações que podem não ser reconhecidas facilmente. 

As barreiras relacionadas à linguagem implicam basicamente 

na dificuldade em verbalizar o lado tácito, que é essencialmente não 

verbal. Já nas relacionadas ao tempo, o tempo apontado é aquele 

necessário para que um funcionário internalize o seu conhecimento 

(ou seja, aprenda). O fator distância está relacionado com a 

necessidade de interações pessoais que o compartilhamento do 

conhecimento tácito exige, e, que atualmente pode caracterizar um 

empecilho devido ao caráter multinacional das empresas e as 

barreiras relacionadas com valores consistem nas dificuldades das 

empresas de valorizarem o conhecimento tácito que, por poder ser 

composto por intuições da pessoa, não é algo material e mensurável. 

(MACHADO; DESIDERI, 2002). 

Alcará et al (2009), por sua vez, descreveram barreiras como: 

o medo da exploração das relações de parcerias, a competição entre 

os pares, e a necessidade de reconhecimento individual em 

detrimento do coletivo. 

Husted e Michailova (2002) relacionaram a hostilidade para 

com o compartilhamento do conhecimento com três diferentes 

parâmetros: comportamento da pessoa transmissora de 

conhecimento, comportamento da pessoa receptora e comportamento 

de ambos com relação à substância do conhecimento que está sendo 

compartilhado. 

Já Matson, Patiath e Shavers (2003) defendem que o 

compartilhamento do conhecimento dentro de uma organização 

ocorre inserido em um contexto de mercado interno do conhecimento 

entre os peritos detentores do conhecimento e aqueles que estão 

buscando este conhecimento. Para esses autores, o “mercado interno” 

do conhecimento deve ser estimulado para que o conhecimento 

percorra um fluxo dentro da organização, passando de pessoa para 

pessoa (MATSON; PATIATH; SHAVERS, 2003). 

Entre os fatores organizacionais considerados como barreiras 

por Ageron, Gunasekaran e Spalanzani (2011) encontram-se a 

resistência a mudanças da alta gerência e funcionários, questões 
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financeiras, tipo de negócio, localização, sistema de capacidade, 

cultura organizacional, configuração da rede de fornecimento, custos, 

desempenho dos objetivos e a gestão do conhecimento. 

O comprometimento dos gestores deve motivar seus 

funcionários a desenvolver e implantar práticas ambientais, através 

de políticas organizacionais e valores em consonância com as 

regulamentações governamentais. A ausência desse 

comprometimento é considerada uma barreira (LUTHRA et al., 

2011; WALKER; SISTO; MCBAIN, 2008).  

Wolfslehner e Vacik (2008) apontam que as pressões sofridas 

pelo ambiente são causadas por atividades humanas que, de alguma 

forma, alteram os parâmetros ambientais, o que acaba por tornar-se 

uma barreira ao compartilhamento de informação e construção de 

conhecimento nas organizações.  

Os custos que geralmente são considerados o primeiro 

indicador de desempenho atuam, por vezes, como uma barreira no 

que tange ao emprego de capital para a inserção das práticas 

ambientais organizacionais, custos com treinamento de pessoal, 

escolha de profissionais altamente capacitados e adoção de 

tecnologias inovadoras (LUTHRA et al, 2011).  

Incertezas bem como as rápidas mudanças no mercado podem 

também ser vistas como barreiras, uma vez que, em vista delas, 

decisões de priorização de investimentos tornam-se cada vez mais 

complexas (LUTHRA et al, 2011).  

2.5.1 Relação das barreiras à GC identificadas no âmbito desse 

estudo 

O Quadro 6 contém uma síntese das barreiras à GC 

identificadas, exclusivamente no âmbito desse estudo, na literatura 

referenciada nele. 

BARREIRAS À GC AUTORES QUE AS CITAM 

Diversidade cultural dos 

integrantes da equipe.  

Thomas, 1996; Cormican; Dooley, 2007; 

Obikunle, 2002; Rodrigues, 2010; Stare, 

2011; Ortiz, 2014. 

Falta de conhecimento do 

potencial da GC. 

Dyer; Nobeoka, 2000; Ipe, 2003; 

Huysman; Wit, 2004. 

Falta de confiança na Renzi, 2008; Alves; Barbosa, 2010, 
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organização. 

 

Barros et al, 2010. 

Falta de motivação pessoal. Dyer; Nobeoka,2000; Krogh; Ichijo; 

Nonaka, 2001; Ipe, 2003; Huysman; Wit, 

2004; Cormican; Dooley, 2007; Alves; 

Barbosa, 2010; Barros et al, 2010. 

Falta de confiança nos pares. Goman (2002); Cormican; Dooley, 2007; 

Alves; Barbosa, 2010; Barros et al, 2010. 

Falta de comprometimento. Luthra et al., 2011; Walker; Sisto; 

Mcbain, 2008. 

Resistência a mudanças. Nonaka; Takeuchi, 1997; Szulanski, 

2000; Davenport; Prusak, 2003; Barros et 

al, 2010. 

Problemas de comunicação. Moscovici, 1999; Robbins, 2002; 

Kunsch, 2003; Cormican; Dooley, 2007. 

Ausência de ferramentas 

adequadas. 

Mcafee, 2006; Cormican; Dooley, 2007; 

Alves; Barbosa, 2010. 

Mercado interno de 

conhecimento. 

Matson; Patiath; Shavers, 2003. 

Fluxo da informação. Matson; Patiath; Shavers, 2003. 

Codificação do conhecimento. Kunsch, 2003; Barbosa; Sepúlveda; 

Costa, 2009. 

Falta de educação pessoal 

orientada ao 

compartilhamento. 

Wilson,1997. 

Aspectos econômicos da 

organização. 

Wilson, 1997; Mcafee, 2006; Ageron; 

Gunasekaran; Spalanzani, 2011; Luthra 

et al, 2011. 

Custos. Luthra et al, 2011. 

Processos cognitivos. Berbert; Oddone, 2007. 

Autoimagem Krogh; Ichijo; Nonaka,2001. 

Aspectos demográficos. Wilson,1997; Cormican; Dooley, 2007. 

Etnia da população. Cox, 1993. 

Língua. Krogh; Ichijo; Nonaka,2001; Machado; 

Desideri, 2002; Robbins, 2002; Kunsch, 

2003; Barros et al, 2010 

Valores diferentes. Machado; Desideri, 2002; Rodrigues, 

2010; Barros et al, 2010 

Aspectos geográficos. Wilson,1997; Machado; Desideri, 2002. 
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Aspectos políticos. Cormican; Dooley,2007. 

Cultura organizacional. Baccarelli, 1999; Leuch; Carvalho; 

Kovaleski, 2005; Barbosa; Sepúlveda; 

Costa, 2009; Alves; Barbosa, 2010; 

Santos, 2008; Barros et al, 2010; Stare, 

2011.  

Nível de poder da 

organização/órgão, no que se 

refere a organizações 

governamentais. 

 

Santos, 2008. 

Padrões profissionais 

dominantes, no que se refere a 

organizações governamentais. 

 

Santos, 2008. 

Mercado externo. Luthra et al 2011. 

Barreiras ambientais. Wilson, 1997. 

Medo Lucas, 2000; Alcará et al, 2009;  

Barros et al, 2010. 

Barreiras tecnológicas Schwartz et al, 1999. 

Quadro 6- Barreiras à gestão do conhecimento 

Fonte: Elaborado pela autora. 

2.5.1.1 Dimensões das barreiras à implantação da gestão do 

conhecimento no setor público 

BARREIRAS À GC NO SETOR PÚBLICO DIMENSÕES 

“Sentimento" de Conhecimento como poder. Individual 

Falta de tempo. Individual 

Falta de comunicação. Individual 

Ausência de redes sociais.  Individual 

Diferenças culturais. Individual 

Falta de confiança. Individual 

Falta de consciência dos benefícios de compartilhar o 

conhecimento. 

Individual 

Falta de relação interpessoal. Individual 

Baixa prioridade em projetos interorganizacionais. Individual e 

Organizacional 

Receio de não ser reconhecido por compartilhar. Individual 

Inexistência da cultura de compartilhamento. Individual e 



59 

 

Organizacional 

Infraestrutura técnica inadequada. Organizacional 

Estrutura hierárquica rígida. Organizacional 

Legislação de proteção. Organizacional 

Heterogeneidade semântica. Organizacional 

Ausência de incentivos e recompensas. Organizacional 

Falta de suporte por parte dos gestores. Organizacional 

Práticas ineficientes do setor de Recursos Humanos. Organizacional 

Cultura organizacional “pobre”. Organizacional 

Estrutura organizacional inadequada. Organizacional 

Não compartilhamento de conhecimento. Organizacional, 

Individual e 

Tecnológica 

Resistência em usar os sistemas de informação.  Tecnológica 

Falta de treinamento para a utilização de TI. Tecnológica 

Quadro 7- Barreiras à implantação da gestão do conhecimento no setor 

público. 

Fonte: Rebelo et al, 2012. 

No que tange ao desenvolvimento dos processos de GC nas 

organizações públicas, conforme Batista et al (2005), destacaram-se, 

nos estudos do IPEA, realizados na administração direta federal, 

obstáculos em percentuais com alto grau de importância, conforme 

descritos no Quadro 8. 

OBSTÁCULOS PERCENTUAL 

Inexistência de indicadores. 57% 

Dificuldade de capturar o conhecimento não-

documentado. 

55% 

Deficiências de capacitação do pessoal 53% 

Baixa compreensão sobre Gestão do Conhecimento na 

organização. 

48% 

Falta de tempo ou de recursos para compartilhar 

conhecimento concretamente na rotina diária. 

47% 

Falhas de comunicação. 43% 

Falta de incentivos para compartilhar conhecimento. 39% 

Resistência de certos grupos de funcionários / cultura 

organizacional de resistência a mudanças. 

35% 

Tendência organizacional de concentrar esforços nas 

TIC, em vez de questões organizacionais ou ligadas às 

pessoas. 

26% 
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Receio de que outros órgãos, públicos em geral, possam 

ter acesso a informações sigilosas/confidenciais. 

22% 

Deficiências na infraestrutura computacional, redes, 

servidores etc.. 

22% 

Pouca propensão para investimentos em tecnologias 

voltadas essencialmente para facilitação de aprendizado 

e colaboração. 

22% 

Quadro 8- Principais obstáculos para o desenvolvimento dos processos 

de Gestão do Conhecimento nas organizações públicas. 
Fonte: Bem, Prado e Delfino, 2013, adaptado de Batista et al,2005. 

2.5.1.2 Taxonomia interdisciplinar criada para nomear as barreiras 

identificadas no âmbito deste estudo 

CATEGORIA DA BARREIRA EM QUE CONSISTE 

Barreiras Individuais - BRIs; Falta de confiança na organização; 

acomodação pessoal; problemas 

relacionados com a autoimagem do 

indivíduo; motivação pessoal; falta 

de confiança nos pares; falta de 

habilidade de comunicação; 

processos cognitivos; cultura; 

percepção; língua; distância; 

valores, avanço contínuo da 

tecnologia do ferramental 

tecnológico existente; codificação 

do conhecimento. 

Barreiras Organizacionais - BROs; Cultura organizacional; valores 

organizacionais; resistência a 

mudanças da alta gerência e 

funcionários; nível de poder da 

organização; padrões profissionais 

dominantes; aspectos políticos da 

organização; aspectos econômicos 

da organização; visão da 

organização; aspectos geográficos 

da organização; aspectos 

demográficos; falta de 

conhecimento da organização; 

ausência de projetos específicos 

direcionados a gestão do 
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conhecimento; ferramentas 

tecnológicas; codificação do 

conhecimento; fluxos da 

informação na organização, custos. 

Barreiras Culturais - BRCs; Diversidade Cultural; política 

vigente, relativa a administração 

pública (país, estado, município), 

do local geográfico onde se 

encontra a organização; diferenças 

sociais; aspectos étnicos; 

comportamento; educação; 

percepção; língua; valores; 

ferramental tecnológico; mercado 

interno (à organização) de 

conhecimento; mercado externo a 

organização; codificação do 

conhecimento; fluxos da 

informação na organização. 

Barreiras Ambientais – BRAs; Falta de comprometimento da 

organização com a adoção de 

práticas que favoreçam o meio 

ambiente; ausência de planos bem 

delineados de gestão ambiental; 

inexistência de marketing 

ambiental; atividades humanas que 

alteram o parâmetro ambiental; 

ausência de estratégias ambientais 

integradas a produtos, processos e 

serviços; inexistência de visão 

orientada à sustentabilidade; falta 

de incentivo à capacitação 

constante dos quadros 

profissionais. 

Quadro 9- Taxonomia para nomear tipos de barreiras à GC. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

2.6 AÇÕES DESTINADAS À SUPERAÇÃO DE BARREIRAS À 

GC 

De acordo com Bukowitz e Williams (2002) e Floriano 

(2009), existem três maneiras de transpor barreiras ao 

compartilhamento do conhecimento: 
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1. Motivação: em geral as pessoas precisam ser estimuladas por 

meio de benefícios para compartilhar o seu conhecimento. 

Estes benefícios podem ser traduzidos em: benefícios 

financeiros, promoções, oportunidades de crescimento, 

visibilidade na organização, valorização etc.  

2. Facilitação: além de um sistema de recompensas, a 

organização deve ter ou investir em sistemas e estruturas que 

promovam um ambiente propício ao compartilhamento do 

conhecimento. 

3. Confiança: o desenvolvimento de uma cultura de 

compartilhamento de conhecimento é a parte mais difícil na 

criação de um ambiente de aprendizado. Deve haver 

confiança entre a organização e seus colaboradores para que 

as pessoas fiquem à vontade para compartilhar seus modelos 

mentais, experiências e conhecimentos. O estabelecimento 

de um conjunto de normas referentes a esses processos que 

impulsione todos a se comprometerem a compartilhar seu 

conhecimento em troca de oportunidades de aprendizagem, 

que podem vir a valorizar o indivíduo perante a própria 

organização e o mercado, caso ele decida deixar a 

organização, é considerada uma boa estratégia para superar 

barreiras a GC. 

McDermott e Carla O´Dell (2001), também pensando na 

superação de barreiras ao compartilhamento de conhecimento, 

resumiram seis lições sobre como alinhar o compartilhamento do 

conhecimento com a cultura organizacional: 

1. Fazer uma conexão clara entre o compartilhamento do 

conhecimento, os objetivos, os problemas e os resultados da 

empresa. 

2. Combinar o estilo global da organização. Segundo esses 

autores, é mais importante e eficaz do que copiar diretamente 

as práticas desenvolvidas por outras organizações.  

3. Fazer com que o compartilhamento do conhecimento tenha 

elos com os valores fundamentais da organização. Não 

esperar que as pessoas compartilhem suas ideias e 

conhecimentos apenas porque é correto fazê-lo. É importante 

apelar para algo mais profundo. Interligar os valores 

essenciais com os valores da organização fará com que o 

compartilhamento do conhecimento seja consistente com as 
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expectativas dos colegas e com as considerações dos 

gerentes. Alinhar a linguagem, sistemas e a abordagem com 

estes valores. Os valores que são interligados não precisam 

obviamente apoiar o compartilhamento do conhecimento, 

mas as pessoas precisam realmente acreditar neles. Eles não 

podem simplesmente ser os "valores defendidos" nas 

missões declaradas da companhia. 

4. Uma vez que as redes humanas são elementos chave para 

compartilhar conhecimento, para construir uma cultura de 

compartilhamento, devem-se fortalecer as redes existentes 

através de ferramentas, recursos e legitimação. 

5. Deve-se atrair o apoio de pessoas da organização que 

compartilham ideias e conhecimentos. As pessoas que 

exercem algum tipo de influência e os gerentes devem 

encorajar e até pressionar as pessoas a compartilhar o seu 

conhecimento.  

6. Construir o compartilhamento do conhecimento em regras de 

avaliação de desempenho. 

Segundo Barros et al (2010) inspirar pessoas a contribuírem, 

tornando o conhecimento individual disponível para toda a 

organização, é essencial para a gestão do conhecimento. 

Para Barros (2012, p.29):  

Os gestores precisam, sempre que necessário, mudar 

a cultura existente de forma a tornar os funcionários 

receptivos, colaboradores e comprometidos com as 

estratégias e preceitos relativos ao conhecimento 

dentro da organização. A cultura corporativa da 

empresa é um fator importante para o sucesso da GC. 

Culturas burocráticas sofrem com a falta de 

confiança e falham em recompensar e promover a 

cooperação e colaboração. Sem uma força de 

trabalho motivada, o conhecimento dificilmente é 

compartilhado e aplicado, a inovação cessa e a 

cooperação entre unidades praticamente inexiste. 

É papel da gestão motivar a todos, provendo 

oportunidades iguais bem como recompensas 

adequadas. A gestão deve medir e recompensar a 

performance, comportamento e atitudes que são 

necessárias e desejadas para criar um ambiente 
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propício para a disseminação do conhecimento. 

Devem-se derrubar barreiras competitivas entre os 

departamentos, estabelecer locais adequados, 

valores, comportamentos e medições adequadas que 

recompensem uma postura positiva em relação à GC 

(BARROS, 2012, p.29.). 

Helou (2015) para sua tese de doutorado, que trata da questão 

da maturidade da GC nas organizações públicas, realizou um  estudo 

multicaso em doze organizações dessa natureza: Agência Nacional 

de Aviação Civil (ANAC) ; Instituto Tecnológico de Aeronáutica 

(ITA); Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI); 

Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA); 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA); Correios, 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais 

(SEPLAG-MG); Secretaria da Educação-MG; Polícia Militar-MG; 

Polícia Civil-MG; FIOCRUZ unidades- Vice Presidência de Ensino, 

Informação e Comunicação, Diretoria de Recursos Humanos, Bio-

Manguinhos e Casa Oswaldo Cruz; Ministério Público de Goiás. 

Entre os resultados alcançados, foram evidenciadas as barreiras e  os 

facilitadores de implantação da gestão do conhecimento, de cada 

organização, conforme pode ser visto no Quadro 10, exposto na 

sequência deste texto. Nele Helou (2015) apontou quais as barreiras 

gerais à implantação da GC nas organizações públicas existentes em 

quatro dimensões gerais, e quais as ações e/ou mecanismos que as 

organizações dispõe para superação dessas barreiras, que, no estudo 

dela, foram nomeados como facilitadores. 

DIMENSÃO GERAL BARREIRAS 

GERAL 

FACILITADORES 

GERAL 

PESSOAS •Base de 

conhecimento; 

•Cultura de gestão 

pública; 

•Sem mecanismo 

formal de processo 

sucessório; 

 •Resistência por parte 

da equipe técnica;  

Governança – base de 

conhecimento 

• Investimento em 

pessoas 

 •Universidade 

Corporativa que enseja 

o desenvolvimento de 

pessoal; 

•Tem consciência que 

os conhecimentos 
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• Dificuldade de 

socialização / 

compartilhamento;  

• Isolamento entre 

setores; 

• Conhecimento no 

nível individual; 

• Inexistência de 

procedimentos de GC; 

• Pouca importância 

atribuída à GC; 

 • Restrições ao 

compartilhamento;  

• Não existe 

capacitação prática de 

GC. 

relevantes devem ser 

socializados e 

disseminados; 

• Coordenação própria 

para o processo de GC; 

•Base de 

conhecimento de GC; 

 •Plano de Capacitação 

com sistema de 

avaliação; 

•Processo de GC ainda 

não sistematizado;  

• Plano de 

investimento e 

avaliação aprovado;  

• Visão intersetorial e 

importância de GC. 

PROCESSOS DE GC •Cultura 

organizacional;  

•Os indicadores de 

acompanhamento não 

são precisos; 

•Não mapeamento dos 

processos de GC; 

 • Processos ainda não 

sistematizados; 

• Iniciativas isoladas; 

•Anacronismo no 

campo operacional; 

 •Muitas competências 

essenciais; 

• Iniciativas isoladas; 

•Anacronismo no 

campo operacional; 

•Muitas competências 

essenciais;  

•Dificuldades na 

implantação de 

indicadores; 

•Estrutura 

organizacional muito 

•Cultura 

organizacional;  

•Parte do 

planejamento 

estratégico apoiado 

pela liderança; 

 •Práticas de GC em 

fase de implantação; 

 •Levantamento da 

definição das funções 

•Institucionalização 

dos processos legais:  

•Planejamento 

estratégico, PPA e 

orçamento; 

 •Competências 

definidas por lei; 

•Capacitação 

constante;  

•Competências 

essenciais alinhadas a 

missão e objetivos; 

 •Existência de 

indicadores de 
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grande; 

• Tratamento difícil;  

• Base de GC; 

•Base Legal; 

• Identificar processos 

estratégicos; 

•Mapeamento dos 

processos feitos, mas 

ainda não 

compartilhados. 

 

desempenho; 

•Início dos processos 

de GC;  

• Processos foram 

mapeados; 

• Dificuldade de 

comunicação das 

atividades realizadas e 

suas competências 

individuais. 

TECNOLOGIA •Não integração entre 

os sistemas; 

•Orçamento 

insuficiente; 

 •Segurança dos 

sistemas e alinhamento 

com o processo de GC; 

• Legalidade, 

dificuldade de 

licitação; 

 • Desatualizada e 

desorganizada / falta 

de equipe 

especializada; 

 • Sistema de TI 

inadequado; 

• Falta de programa 

adequado à GC. 

•Possibilidade de 

investimento na área; 

 •Inúmeros sistemas; 

 •Apoio às unidades de 

negócio; 

 •Boa estrutura 

tecnológica; 

 •Sensibilização para a 

sua importância por 

parte dos responsáveis; 

• Boa diretoria de TI; 

 •Alguns sistemas 

dispersos; 

 •Sistemas 

corporativos em 

produção; 

 •Rede muito boa de 

comunicação; 

 •Existência  da visão 

das necessidades; 

• Consciência da 

necessidade e 

programação de 

investimentos; 

 •Previsão de 

investimento para 

adequação às 

necessidades de GC. 
LIDERANÇA •Política de pessoal; 

•Descontinuidade de 

•Visão holística do 

diretor com formação 
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gestão; 

 •Desconhece aspectos 

estratégicos de GC;  

•Não há conhecimento 

da importância de GC 

para o 

desenvolvimento das 

atividades da 

Secretaria; 

 •Falta de 

sensibilidade e 

comprometimento para 

a importância dos 

processos de GC; 

 •Cultura 

organizacional 

anacrônica; 

•Cultura de 

normatização; 

 • Falta de 

coordenação nas 

iniciativas de GC; 

 • Base de 

conhecimento em GC. 

na área de GC; 

 •GC em fase de 

implantação; 

 • Alinhamento de GC 

ao planejamento 

estratégico do Governo 

• Área específica para 

implantação dos 

processos de GC; 

 • Mobilização interna; 

•A liderança 

reconhece a 

importância de GC; 

• Alinhamento ao 

planejamento 

estratégico; 

• GC faz parte da 

estratégia da unidade; 

• Visão holística do 

diretor com formação 

na área de GC. 

Quadro 10- Dimensões Pessoas, Processos de GC, Tecnologia, 

Liderança: Barreiras, Facilitadores e Fatores Críticos de Sucesso – 

Geral. 

Fonte: Adaptado de HELOU, 2015. 

2.7 BARREIRAS CULTURAIS À GC 

Como consequência da popularização das tecnologias de 

informação e comunicação (TIC), o mundo mudou e essa mudança 

vem tendo suas facetas esmiuçadas, discutidas e estudadas por vários 

segmentos da sociedade em diversas instâncias.  

Uma das prováveis consequências dessa mudança é que nessa 

segunda década do século XXI o gerenciamento da informação e do 

conhecimento tornou-se imprescindível para as organizações e 

adaptação virou a palavra da vez no universo do trabalho. 
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 Contudo, embora a GC seja uma necessidade premente, e uma 

consequência anunciada desse processo de mudança que vem 

ocorrendo gradativamente no mundo corporativo, empreendê-la é 

confrontar questões específicas existentes nas organizações, o que 

nem sempre é tarefa fácil.  

A questão é: não olhar para elas, ou seja, não as enfrentar, com 

vistas a superá-las ou mesmo contorná-las é correr riscos.  

Entre essas questões específicas mencionadas encontram-se a 

cultura organizacional e a diversidade cultural dos atores da 

organização que desempenham papeis importantes na adoção, na 

condução das práticas e na continuidade da GC nas organizações. 

A cultura da organização pode ser observada em várias 

manifestações da organização, uma vez que ela é uma consequência 

das ações e da interação entre e das pessoas que a formam.   

Para Moscovici (1999, p.19), ela está atrelada a duas questões 

primordiais:  

a) ajudar a organização em seus problemas de “sobrevivência 

e adaptação ao ambiente externo;  

b) ajudar na integração dos seus processos internos para 

desenvolver a capacidade de continuar a sobreviver e adaptar-se” 

(MOSCOVICI, 1999), p.19. 

Baccarelli (1999) argumenta que “a cultura organizacional é 

um fator impeditivo à transferência interna de conhecimentos e que a 

grande dificuldade em gerenciar o conhecimento está em mudar o 

comportamento dos funcionários”.  

Nesse sentido Moscovici (1999, p.20), ressalta a importância 

de componentes psicológicos, profundos e inconscientes serem 

admitidos e aceitos como reais e como variáveis constantes nas 

situações de interação humana, caso contrário, as dificuldades de 

comunicação, relacionamento e trabalho em equipe, continuarão 

existindo. 

Segundo Carvalho (1997, p.108-109):  

A organização é uma entidade social que desenvolve 

suas próprias regras, costumes, hábitos, visões e 

linguagens. Ou seja, possui capacidade de produzir 

sua própria cultura, e essa cultura não é algo externo 

ao indivíduo, a forma, não é preexistente. Ela é 

construída a partir das interações dos indivíduos. 

Essas interações, não acontecem por decisões 
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autoritárias, mas por uma combinação complexa de 

interações entre os grupos que as compõem. Assim a 

organização é um ambiente onde as subculturas 

propiciam condições para o funcionamento cotidiano 

dos departamentos e/ou setores, “delimitam 

territórios, definem o ritmo de trabalho, organizam 

as relações entre os trabalhadores e imaginam 

soluções para os problemas técnicos da produção” 

(CARVALHO, 1997, p.108-109). 

Sobre a diversidade cultural dos atores nas organizações vale a 

definição de Nkomo e Cox Jr (1999, p.334) que se referem a ela 

como sendo a existência de pessoas com identidades grupais 

diferentes dentro do mesmo grupo ou sistema social. 

Com um escopo mais amplo, Thomas (1992) afirma que a 

diversidade inclui “todos”, que não se trata de algo que seja definido 

apenas por raça ou gênero. Ela se estende à idade, história pessoal e 

corporativa, formação educacional, função e personalidade. Inclui 

estilo de vida, preferência sexual, origem geográfica, tempo de 

serviço na organização, até mesmo status de privilégio ou de não-

privilégio dentro de uma organização. 

Os conceitos variam de amplitude, desde aqueles que focam 

meramente na questão de etnia ou de gênero até os extremamente 

amplos que sustentam que a diversidade se refere a todas as 

diferenças entre as pessoas. 

Na visão de Pereira e Hanashiro (2010), o fenômeno da 

diversidade é um paradoxo, já que a diversidade cultural constitui um 

desafio para as organizações com inúmeros benefícios possíveis, mas 

também traz a possibilidade de conflitos intergrupais que podem, até 

mesmo, neutralizar algumas de suas vantagens. 

Em vista desse enunciado torna-se possível supor que tanto a 

cultura organizacional quanto à diversidade cultural dos atores de 

uma organização podem resultar e resultam em barreiras culturais a 

vários processos dentro de uma organização, entre eles à efetivação 

da GC nela. 
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Figura 2: Barreiras culturais à Gestão do Conhecimento 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A respeito das barreiras culturais, decorrentes da diversidade 

cultural das pessoas nas organizações, Drucker (1989, p.120) fala o 

seguinte: “as mais importantes limitações na percepção são 

usualmente de ordem cultural e emocional e não de ordem física”. 

2.8 O SERVIÇO PÚBLICO 

De acordo com Rosa (2002), o serviço público corresponde à: 

a) Atividade que tenha por responsável o Poder Público.  

b) Toda atividade desempenhada direta e indiretamente pelo 

Estado, visando solucionar necessidades essenciais do 

cidadão, da coletividade ou do próprio Estado. 

Em relação ao que é considerado público:  

a) Relativo, pertencente ou destinado ao povo, à coletividade, 

ao bem-estar público, opinião pública. 

b) Relativo ou pertencente ao governo de um país: órgão 

público, cargo público. 

c) Aberto a quaisquer pessoas: concurso público; banheiro 

público; arquivo público; hospital público. 

d) Conhecido de todos, não secreto: conhecimento ou domínio 

público. 

O conceito de serviço público se transforma de acordo com a 

dinâmica do contexto social, político e econômico no qual ele se 

insere, assim como a noção do que ele trata é interpretada de acordo 

com o modelo de Estado e estruturada de acordo com o nível de 

intervenção estatal na atividade econômica. 

O serviço público surgiu como consequência de 

transformações sociais que evidenciaram a necessidade de tornar 

efetivos os direitos e garantias fundamentais. Os indivíduos 

buscaram isso através do exercício da cidadania. 

Sobre a administração pública, em si, segundo Fayol (1990), a 

sua história iniciou na Suméria por volta do ano 5.000 a. C., o seu 

objetivo era melhorar a maneira de resolver problemas práticos. 

 Entre os registros usados como marcos da sua história estão: o 

da China (500 a. C.) cuja necessidade de adotar um sistema 

organizado de governo para o império culminou na constituição de 

Chow, com oito Regras de Administração Pública de Confúcio, que 

exemplificam a tentativa chinesa de definir regras e princípios de 

administração; os prelados católicos, que já na Idade Média, também 
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se destacavam como administradores natos; o do Faraó Ptolomeu no 

Egito (317-305 a. C.) que dimensionou um sistema econômico 

planejado que não poderia ter-se operacionalizado sem uma 

administração pública sistemática e organizada e o do Império 

Otomano, um Estado que existiu entre 1299 e 1922, cujas 

instituições destacaram-se pela forma de administrar seus feudos, 

entre outros (FAYOL, 1990). 

No que tange à administração pública, é sabido que ela não 

mudou substancialmente de acordo com as transformações das várias 

teorias administrativas existentes. 

Isso porque o enfoque dessas teorias foi direcionado 

basicamente e principalmente para a melhoria dos processos da 

administração empresarial. O que não significa que a administração 

pública não tenha sido influenciada pelas suas transformações 

teóricas. Ela foi influenciada, mas o seu movimento rumo ao 

crescimento da eficiência, por exemplo, foi e é menos rápido em 

comparação a administração empresarial.  

O serviço público foi iniciado oficial e juridicamente na 

França, no início do século XIX. 

Sobre o que é serviço público, Maciel (2002) explica que a 

noção brasileira que prevalece nessa segunda década do século XXI 

do que é serviço público, foi importada da França onde se firmou, no 

século XIX, uma escola do serviço público. Essa autora considera 

importante, para um melhor entendimento dessa matéria, retornar à 

época imperial onde não havia determinação do que era "o bem para 

a coletividade", onde valia apenas o que o Rei queria e decidia.  Ela 

coloca que as definições das atividades do Estado, que fazia muito 

pouco pela sociedade, começaram com a revolução francesa, que na 

época a prestação dos serviços pelo Estado era mínima e a noção de 

serviço público restrita, por essa razão a sociedade começou a se 

organizar para satisfazer suas necessidades, ela defende que o serviço 

público começou a ter outra feição na segunda metade do século XX, 

como consequência de terem sido estabelecidos na Constituição uma 

série de direitos e garantias ao cidadão, a serem assegurados pelo 

Estado ( MACIEL, 2002). 

A Constituição disponibilizou definições claras sobre quais 

são os serviços públicos que devem ser prestados aos cidadãos e a 

quem compete essa prestação.  
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 “Com a definição e determinação de deveres ficou possível 

afirmar que o Estado deixou de ser um Estado mínimo para ser um 

Estado social, com uma postura intervencionista e de providência” 

(MACIEL, 2002). 

A partir de uma série de direitos especificados, e da criação de 

leis que se aplicam às atividades realizadas pelo Estado, passou a 

existir uma nova administração pública, voltada ao atendimento dos 

direitos dos cidadãos. Para isso, foram criados órgãos e entidades 

públicas. O regime de gestão que vigorava e prevalecia, nessa etapa, 

era o burocrático e foi criado especificamente para as atividades 

estatais. O Estado tinha o "monopólio da execução" das atividades 

em geral. Foi somente em meados da década de 70, sobretudo a 

partir da crise do petróleo em 1973, que esse modelo entrou em crise 

(MACIEL, 2002). 

A autora explica que foi na década de 80 que surgiu o conceito 

de que as atividades do Estado, "a coisa pública" deveria  

encaminhar-se para o privado, sendo o objetivo principal dessa 

mudança o aumento da eficiência governamental, uma vez que 

existia a percepção de que o setor privado possuía o modelo ideal de 

gestão e de que as atividades não deveriam estar totalmente sobre a 

obrigação do Estado. Por outro lado, o setor privado começou a 

mostrar interesse em algumas atividades prestadas pelo Estado 

(MACIEL, 2002). 

Após algumas privatizações, em tese, vive-se hoje a era do 

Estado pós-social que se caracteriza, entre outros, pela fiscalização 

do Estado sobre algumas das atividades exercidas pelo poder 

privado. Ele interage e cria regras para que essas atividades sejam 

exercidas dentro de limitações e condições ditadas pelo Estado. É a 

chamada "regulação", o Estado aplica multas e sanções para o bom 

relacionamento entre cidadãos/consumidores e prestadores de 

serviços. 

Em uma definição mais ampla, pode-se dizer que isto é a 

"Concessão", ou seja, o que era público deixa de ser executado pelo 

poder público, passa à esfera particular, mas a titularidade segue 

pertencendo ao Estado. 

Independente de quem realiza o serviço público, o poder 

público ou o privado, o objetivo é a satisfação coletiva. Todos os 

serviços devem ser prestados em função da coletividade, do usuário 

final que é o "cidadão" (MACIEL,2002). 
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No tange a conceitos e classificações sobre o serviço público, 

é observável que eles são encontrados mais facilmente na literatura 

jurídica. Como o enfoque jurídico não contempla um olhar gerencial 

por sua função ser a normatização, apenas alguns conceitos 

encontrados nela serão expostos no presente estudo. 

Entre eles o de Di Pietro (2006) que conceitua o serviço 

público restritivamente, como “toda atividade material que a lei 

atribui ao Estado para que exerça diretamente ou por meio de seus 

delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente às 

necessidades coletivas, sob regime jurídico total ou parcialmente 

público”. 

Mello (2006, p.27) coloca que serviço público é: 

Toda atividade de oferecimento de utilidade ou 

comodidade material destinada à satisfação da 

coletividade em geral, mas fruível singularmente 

pelos administrados, que o Estado assume como 

pertinente a seus deveres e presta por si mesmo ou 

por quem lhe faça as vezes, sob um regime de 

Direito Público[...] (MELLO,2006, p.27). 

Para o jurista Meirelles (2007, p.29): 

Serviço Público é todo aquele prestado pela 

Administração ou por seus delegados, sob normas e 

controles estatais, para satisfazer necessidades 

essenciais ou secundárias da coletividade ou simples 

conveniências do Estado. Fora dessa generalidade 

não se pode indicar as atividades que constituem 

serviço público, porque variam de acordo com a 

exigência de cada povo e de cada época. Nem se 

pode dizer que são as atividades coletivas vitais que 

caracterizam os serviços públicos, porque ao lado 

destas existem outras, sabidamente dispensáveis pela 

comunidade, que são realizadas pelo Estado como 

serviço público (MEIRELLES, 2007, p.29). 

A posição de Dourado (2001, p.94-95) corrobora e de certa 

forma complementa esses conceitos, uma vez que ela observa que o 

serviço público é uma das garantias constitucionais de realização 

material de direito fundamental e social, sendo dever do Estado 

promover a sua prestação adequada às necessidades dos cidadãos, 
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como forma de assegurar a realização concreta desses direitos afetos 

à dignidade humana. 

Para essa autora, “do modo como os grupos sociais, 

historicamente considerados, se organizam para produzir a vida 

material e a espiritual, vai depender a configuração de seus interesses 

e necessidades”. 

Ela salienta que: 

Desse ponto de vista, é possível observar que alguns 

desses interesses e necessidades podem ser 

respondidos a partir da ação própria dos agentes 

sociais privados. Já outros, tanto em razão do caráter 

de essencialidade a eles atribuído quanto para 

redução dos desequilíbrios socioeconômico-

culturais, que permeiam as relações entre os homens 

e entre esses e a natureza, devem ser satisfeitos a 

partir da ação do Poder Público.Nessa perspectiva, a 

noção de Serviço Público, embora vinculada a um 

núcleo de essencialidade, tem mudado no curso da 

história conforme se apresentam e desenvolvem as 

forças sociais, e segundo o papel e as consequentes 

responsabilidades atribuídas ao Estado (DOURADO, 

2001,p.94-95). 

Segundo Santos, Costa e Mondo (2014) há consenso jurídico 

em conceber o serviço público como uma atividade. O que varia é a 

compreensão da natureza dessa atividade e das suas formas de 

atuação (SANTOS; COSTA; MONDO, 2014). 

Santos, Costa e Mondo (2014) citam Melo (2008), que observa 

que o serviço público se apresenta sob duas vertentes: a material e a 

formal. Melo (2008) explica que o ângulo material consiste na 

atividade de satisfação de necessidades, enquanto que o formal se 

configura pela aplicação do regime jurídico de direito público, 

constituído por normas de regra e normas de princípio. Existem, 

ainda, autores que incluem um ângulo subjetivo que trata da atuação 

desenvolvida pelo Estado ou por quem lhe faça as vezes (JUSTEN 

FILHO, 2011). 
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2.8.1 Organização/empresa pública 

Empresas públicas são entidades definidas no direito positivo 

brasileiro como sendo dotadas de personalidade jurídica de direito 

privado. Elas são criadas pelo poder público para desempenhar as 

atividades necessárias à conquista de fins de natureza pública, mas 

devem funcionar de acordo com os moldes e padrões que 

caracterizam as atividades dos particulares (DALLARI, 1979). 

Segundo Dallari (1979), elas surgiram na fase de transição do 

Estado de bem-estar para o Estado intervencionista. Ele coloca que a 

administração pública já havia utilizado concurso de particulares 

(concessionários) para prestação de serviços sem, contudo, se 

confundir com eles. Nesse estágio, era o Estado que outorgava à 

particulares o exercício de funções e prerrogativas públicas 

(DALLARI, 1979). 

O surgimento das organizações públicas representou uma 

mudança nos paradigmas da sociedade. A importância delas deve-se 

principalmente ao fato de serem responsáveis pela mediação entre o 

Estado e a sociedade.  

Todas as pessoas, de alguma forma têm suas vidas ligadas a 

algum tipo de organização.  

O que se percebe, é que hoje parece existir um desafio cultural 

de mudar a visão sobre as organizações públicas.  

Sobre o fator público, entendeu-se recentemente que todas as 

organizações pertencem à mesma espécie: todas são 

“organizações”e, por isso, guardam algumas características comuns. 

Todas teriam, em última instância, uma finalidade pública 

(VENTURA,1999). 

Na visão de Vaitsman (2010), enquanto produto de uma 

história social, política e cívica a configuração de qualquer 

organização pública também revela determinados padrões de 

interações entre seus membros. Se por cultura organizacional 

entende-se o sistema de significados compartilhados pelos sujeitos de 

uma organização que lhes dá algum tipo de identidade coletiva, a 

cultura das organizações públicas é marcada pelo modo como se 

instituíram as relações entre estado e sociedade, bem como as 

relações do sujeito com a coisa pública (VAITSMAN, 2010). 

Dussault (1992) explica que as organizações de serviços 

públicos dependem em maior grau, do que as demais, do ambiente 
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sociopolítico, que seu quadro de funcionamento é regulado 

externamente à organização. De acordo com ele, as organizações 

públicas podem ter autonomia na direção dos seus negócios, mas 

inicialmente, seu mandato vem do governo, seus objetivos são 

fixados por uma autoridade externa (DUSSAULT, 1992). 

As organizações públicas têm como particularidade o modelo 

burocrático, cujo excessivo controle de normas e procedimentos, 

acaba, por vezes, engessando suas atividades no que tange à 

agilidade que elas devem ter frente as necessidades da sociedade. 

Essas organizações não possuem uma cultura voltada para a 

aprendizagem organizacional e inovações, ressaltando que existem 

exceções (CARBONE, 2000). 

Houve uma alteração do padrão nas políticas públicas 

brasileiras a partir do processo de criação de novas formas de gestão 

pública e práticas inovadoras que impactaram de maneira benéfica na 

prestação de serviços públicos à população. 

Para Stewart (1999, p.17) o “poder do cérebro” é uma 

realidade, também nas organizações públicas. Ele observa que o 

gerenciamento dos ativos intelectuais tem se tornado uma das tarefas 

mais importantes nessas organizações, uma vez que o conhecimento 

se tornou um ativo muito valorizado. 

Na visão de Stewart (1999, p.17): 

É difícil encontrar um único setor, empresa ou 

organização de qualquer espécie que não tenha 

passado a fazer uso intensivo da informação, que não 

tenha se tornado dependente do conhecimento[...], 

como instrumento gerencial (STEWART, 1999, 

p.17).  

Para Pereira (1998) os colaboradores são fundamentais para 

fazer a diferença no modo de agir das organizações. Nesse sentido, o 

governo precisa enxergar que os servidores são peças importantes 

para alavancar o resultado esperado em seus projetos e serviços, e 

que, por isso, é essencial que eles recebam treinamento, que eles 

possam desenvolver-se profissionalmente e sejam motivados a fazer 

uso constante do conhecimento enquanto recurso. 

Por via de regra, no serviço público, o objetivo principal dos 

gestores é encontrar soluções que atendam às necessidades da 

sociedade, proporcionando aos cidadãos serviços de melhor 

qualidade. Por essa razão, é considerado de grande valia a 
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implantação e o aprimoramento de um gerenciamento do saber para 

o crescimento positivo dos índices desejados pelo governo 

(STEWART, 1999). 

No entendimento de Freire, Souza e Pereira (2015, p.268): 

As organizações públicas estão sendo 

constantemente desafiadas a propagar, criar e 

circular o conhecimento com base na inteligência 

dos seus servidores. É evidente que o saber quando 

aplicado, desenvolvido e explorado, direciona as 

organizações para atender a um novo padrão da 

realidade, aquele em que a sociedade está presente, 

acompanha e cria expectativas sobre as ações desse 

setor. A criação de medidas para gerenciar o 

conhecimento exige uma nova forma de controlar 

continuamente as informações que as instituições 

precisam para se tornarem mais eficientes (FREIRE; 

SOUZA; PEREIRA, 2015, p.268). 

Quel (2006, p.48) afirma que “o homem volta, então, a ser 

alavanca na sobrevivência das instituições. Não mais aquela mão de 

obra puramente mecânica, mas sim um novo colaborador, um 

colaborador menos mecanicista e mais pensante”. Para esse autor, as 

organizações têm muito a ganhar em conhecimento e resultados por 

meio daqueles indivíduos que aprendem e sabem (QUEL, 2006, 

p.48). 

Nessa perspectiva, Oliveira (1995) enfatiza que a 

administração do saber deve estar associada aos indivíduos, uma vez 

que são eles que representam o principal foco de conhecimento, 

informações, decisões, ações e também de avaliações de todas as 

atividades executadas na empresa. 

2.8.2 O servidor público 

Existe toda uma estrutura formada para sustentar o Estado e 

viabilizar a execução das suas políticas, bem como as suas 

finalidades. Além do aparato legal, técnico, estrutural, entre outros, 

ele é, naturalmente, sustentado e movimentado por pessoas. Na sua 

estrutura existem postos ocupados por pessoas eleitas, outros por 

pessoas indicadas por superiores hierárquicos da organização e 

políticos, entre outros, e os cargos ocupados pelos chamados 
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funcionários públicos ou servidores públicos que são nomeados 

através de concursos públicos.  

De acordo com Meirelles (2007) verificam-se divergências na 

forma de nomear os funcionários, porém, segundo esse autor, durante 

o exercício de suas funções, independente da maneira como entraram 

em seus postos, são chamados de agentes públicos (MEIRELLES, 

2007). 

Sob essa perspectiva, o Estado é um empregador e os 

funcionários públicos são os trabalhadores.  

No que tange a essa dinâmica, Horkheimer e Adorno (1978) 

colocavam que “a instituição é uma das instâncias intermediárias que 

insere o indivíduo na sociedade, estabelecendo relações que estão 

subordinadas à dinâmica social”. 

Segundo Gomes (2008), existem incontáveis críticas em 

relação ao Estado, críticas às repartições públicas, às autarquias, às 

estâncias políticas e ao próprio funcionário público e, nessas críticas, 

destaca-se o objeto da crítica como se ele estivesse e fosse 

desagregado do funcionamento do todo social. Porém, essa autora 

considera que as instituições, assim como o servidor público, são 

produtos da realidade (GOMES, 2008). O que torna difícil discutir a 

instituição ou o servidor público como objetos isolados. 

Para Horkheimer e Adorno (1978) o homem representa papeis 

na sociedade e é reconhecido neles. Tanto a identidade dele como o 

entendimento de si próprio só fazem sentido na relação com o 

contexto e na consciência que existe a partir do reconhecimento dos 

seus papéis, inclusive do seu papel enquanto profissional. 

No que diz respeito às crenças relativas ao serviço público 

diariamente, há décadas, são publicitados depoimentos sobre ele, 

especificamente sobre o serviço prestado pelos setores públicos, 

sobre o Estado e suas instâncias. Foi através desses depoimentos, 

independente da veracidade deles, que foi construída uma visão 

hegemônica sobre o servidor público, uma visão que, entre outros 

aspectos, o responsabiliza pelo mau funcionamento da máquina 

pública. Boa parte dessas avaliações são baseadas em situações 

“reais” e objetivas, mas como diz Gomes (2008): “toma-se o servidor 

isoladamente desvinculando-o de todo o funcionamento social”. 

Na visão de Gomes (2008), o servidor enquanto trabalhador, 

em troca da estabilidade de emprego em uma conjuntura ameaçadora 
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e de pouca empregabilidade, acaba sofrendo de diversas maneiras, 

embora seja construtor do seu cotidiano.  

O que ocorre é que existe, geralmente, um baixo investimento 

do Estado em boas condições reais de trabalho.  Além disso, o apego 

ao posto e maquinários e não ao trabalho, por parte do servidor 

público, a pouca perspectiva de evolução e desenvolvimento, os 

salários que não premiam o desempenho, mas em geral o tempo que 

ele permanece na repartição, independente da sua atuação (GOMES, 

2008), contribuem para que ele, muitas vezes, se acomode. 

Ainda segundo essa autora: 

O funcionário tem a formação atrofiada por ser um 

indivíduo da sociedade para a qual trabalha que não 

se identifica com o seu trabalho, por essa razão, não 

há possibilidade dele se resignificar no trabalho que 

realiza, uma vez que esse para ele o referido trabalho 

é esvaziado de sentido. Além de tudo isso, sofre a 

estereotipia na visão hegemônica da sociedade 

quanto à sua função profissional, onde essa visão não 

diz do papel profissional, mas rotula o indivíduo que 

ocupa a função. Sendo objeto do preconceito, acaba 

por manter e fortalecer a estereotipia (GOMES, 

2008). 

França (1994) ao discorrer sobre funcionalismo público, na 

década de 1990, colocava que o discurso que atribui a ele um papel 

de destaque entre as causas da situação crítica existente na sociedade 

brasileira, esconde interesses políticos e econômicos. Isso porque as 

informações sobre as reais condições de vida e de trabalho do 

funcionalismo público no Brasil sempre foram públicas, ou seja, 

estiveram ao alcance dos interessados em conhecê-las. Para França 

(1994), elas não diferem das condições existentes para grande parte 

da classe operária. Na visão dessa autora, a relativa situação de 

“privilégio” do funcionalismo ocorre, em dois sentidos:  em relação à 

miséria absoluta daqueles que nem emprego têm; e devido à 

estabilidade garantida em relação aos demais assalariados, o que, no 

entendimento dessa autora é absolutamente necessário, por ele ser 

um servidor público. Para ela o trabalhador, servidor ou funcionário 

público, não tem construída para si, nem diante da sociedade, a 

identidade distintiva daquele que representa os interesses do quê 

coletivo (FRANÇA, 1994).  Mas deveria ter. 
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Para Capuano (2008) embora as políticas de capacitação de 

pessoal não estarem sendo, em geral, priorizadas pelos governos, 

revelando-se periféricas e inefetivas, encontram-se ilhas de 

excelência no serviço público e funcionários dispersos nas 

organizações pública, com alta qualificação técnica e de gestão, que 

poderiam ser úteis na formulação de projetos de modernização dos 

serviços públicos, mas nem sempre o são, além de sofrerem, 

também, com a estigmatização do servidor público.  

2.9 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO 

CONHECIMENTO NO SERVIÇO PÚBLICO 

O contexto do que se entende, na atualidade, por mundo 

civilizado sofre ininterruptamente influência das transformações dos 

cenários políticos, econômicos e tecnológicos, o que incide na 

necessidade dos atores sociais buscarem constantemente recursos 

mais adequados para conviverem com essas transformações que 

ocorrem além de ininterruptamente, também velozmente. Em razão 

disso, atributos como flexibilidade e adaptabilidade passaram a ser 

condições indispensáveis para a “sobrevivência” de qualquer tipo de 

sistema. 

No que diz respeito às organizações, em geral, esse cenário de 

mudança nelas é vivido intensamente devido as “novas” 

necessidades dos “atuais” ambientes de negócios, oriundas dessa 

realidade.  

Instigadas a ser cada vez mais competitivas, elas necessitam 

buscar tecnologias para o desenvolvimento de produtos e de 

processos, que lhes proporcionem um método de “convívio” melhor 

adequado à informação e ao conhecimento, enquanto insumos 

básicos para a sua sobrevivência e sucesso. 

No momento em que a economia mundial se transformou em 

uma economia baseada no conhecimento o que, por sua vez 

“transformou” a sociedade na “sociedade do conhecimento”ela 

passou a precisar de um novo modelo de gestão que, nesse caso, é a 

GC. 

Autores como Drucker (1995) e Stewart (1998) previram essa 

mudança ao escrever, na década de 90, que os tradicionais fatores de 

produção como o trabalho, capital e terra haviam se tornado 

secundários, e que o conhecimento havia passado a ser “o” recurso 
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mais importante. Stewart (1998) reforçou essa ideia ao afirmar que 

na “era da informação” as fontes fundamentais de riqueza são o 

conhecimento e a comunicação e não mais os recursos naturais ou o 

trabalho físico.  

O que ocorreu, é que a informação passou, como previsto por 

esses autores, a ser considerada como recurso estratégico para 

otimização das ações nas áreas funcionais e no processo de tomada 

de decisões devido, a entre outros fatores, ao das organizações serem 

basicamente constituídas por informações. Prevaleceu a percepção 

que a partir do acesso, tratamento, utilização, disseminação e 

transformação da informação em conhecimento é possível agregar 

valor a qualquer ideia, processo ou produto. 

Beck (20--?) corrobora com essa linha de raciocínio ao colocar 

que as organizações estão sempre envoltas com diversos tipos de 

informações e para competir nesse ambiente, altamente dinâmico, o 

segredo é a agregação de valor a partir do tratamento delas. Nesse 

contexto, Castells (1999) observou, na década de 90, que o que 

caracterizava a revolução tecnológica (que ainda perdura) não era a 

centralidade de conhecimentos e informações e sim o ciclo de 

realimentação cumulativo que envolve a geração de melhores 

condições para a incorporação de novas habilidades e competências 

para os gestores e trabalhadores. Condições essenciais para a busca e 

prática da inovação e consequentes melhores condições competitivas 

(CASTELLS, 1999). 

O termo Gestão do Conhecimento foi cunhado por Karl Wiig, 

em 1986, em uma conferência na Suíça patrocinada pelas Nações 

Unidas. 

Desde então, muitos autores desenvolveram definições sobre o 

assunto: 

Salim (2001), sintetiza a GC como um processo, articulado e 

intencional, destinado a sustentar ou a promover o desempenho 

global de uma organização, tendo como base a criação e a circulação 

de conhecimento. E Hackett (2002) a define como uma abordagem 

sistemática e integrada com vista a identificar, gerir e partilhar todos 

os ativos de informação de uma empresa, incluindo bases de dados, 

documentos, políticas e procedimentos, bem como conhecimento 

prévio não articulado e experiência dos indivíduos.  

Na visão de Guedes e Cândido (2008), GC é basicamente 

disponibilizar a informação existente a nível coletivo e a experiência 
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da organização para cada trabalhador individualmente que, por sua 

vez, é também responsabilizado pela utilização criteriosa dela e pela 

realimentação do estoque de informação (GUEDES; CÂNDIDO, 

2008). 

Para Wiig (1997) GC é a construção, a renovação e a 

aplicação sistemática, explícita e deliberada do conhecimento para 

maximizar a efetividade relacionada ao conhecimento da empresa e o 

retorno sobre seus ativos de conhecimento. 

Sobre o tema GC, tem sido identificada a existência de 

múltiplas abordagens e enfoques para tratá-la e constata-se, também, 

que em cada uma dessas abordagens são propostas metodologias 

específicas para sua aplicação.  

Entre elas: 

• Sveiby (1998): orientada para a gestão da informação, 

para a aprendizagem organizacional e para definição e 

utilização de competências; 

• Wiig (1993): baseada nas práticas de exploração do 

conhecimento e sua adequação a partir de práticas de 

gestão específicas;  

• Leornard-Barton (1995): tem foco em atividades que 

envolvem: a) busca de soluções criativas, de forma 

compartilhada; b) implementação e integração de 

novas metodologias e ferramentas nos processos 

atuais; c) prática de experimentos, a partir de 

protótipos e projetos piloto para desenvolvimento de 

competências; d) importação e absorção de 

metodologias e tecnologias externas; 

• Nonaka e Takeuchi (1995): baseada na transformação 

do conhecimento explícito em conhecimento tácito e 

vice-versa, a partir das práticas de: combinação 

(explícito p/ explícito); internalização (explícito p/ 

tácito); socialização (tácito p/ tácito) e externalização 

(tácito p/ explícito); 

• Edvinson e Malone (1998): baseada em três tipos de 

recursos organizacionais e seus inter-relacionamentos: 

capital humano; capital organizacional e capital do 

cliente. Nessa abordagem, estas relações geram o 

capital intelectual de uma organização e que, neste 
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sentido, é preciso expandir a expertise, encorajar a 

inovação e exercitar a integridade (GUEDES; 

CÂNDIDO, 2008).  

A partir da análise dos modelos, abordagens e metodologias 

para viabilização da GC nas organizações o passo seguinte é 

selecionar a mais consistente e adequada para a realidade de cada 

organização o que implica na sua aplicação ser atrelada às estratégias 

empresariais vigentes.  

Além disso, é preciso definir quais tipos de tecnologias de 

informação e de gestão são mais adequadas para a viabilização da 

GC, ressaltando que essa escolha é exclusiva para cada organização, 

sendo esta uma etapa preponderante e imprescindível para o sucesso 

no processo de acesso, busca, tratamento, utilização e disseminação 

de informações nas organizações. 

No que concerne especificamente às organizações públicas, 

Senge (1998) concluiu que apesar delas serem notadamente 

intensivas em conhecimento, as brasileiras, em geral, nas três esferas 

da administração pública, não possuem cultura e ambiente voltados 

para aprendizagem organizacional ou inovação e, também, não 

incentivam a educação continuada de seus servidores.  

Isso provavelmente porque seus gestores, enfrentam muita 

resistência às mudanças e à efetiva implementação dos modelos e das 

ferramentas de gestão do conhecimento (SENGE, 1998). Nesse 

sentido, segundo o Centro Canadense para Desenvolvimento da 

Gestão- CCMD (2001), o simples tamanho de várias organizações 

públicas torna difícil a administração de mudanças de forma 

abrangente.  

Na visão de Martins (2004) os governos em geral, no Brasil, 

apresentam modelos de gestão fragmentados, desintegrados. 

Capuano (2008) complementa essa visão ao explicar que as 

secretarias de gestão, em vez de representarem um locus abrangente 

de discussão de modelos de gestão multidisciplinares costumam 

geralmente concentrar-se em questões de gestão de pessoal.  

Um exemplo seriam os modelos de e-gov dos governos 

estaduais e municipais brasileiros. Estes de acordo com as pesquisas 

de Riecken (2008), não apresentam resultados promissores, eles 

costumam estagnar no 1º e 2º estágios de utilização, sobretudo em 

função do desalinhamento estratégico em relação aos processos de 

trabalho das organizações. 
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Capuano (2008) descreveu, como resultado de seus estudos, 

que a ênfase dos projetos de modernização em andamento nos órgãos 

públicos brasileiros, em geral, está nos investimentos em TIC, e não 

em informação e conhecimento. Segundo esse autor, os modelos de 

processos redesenhados não são implementados em consequência de 

resistências políticas e corporativas, pois implicam em alterações na 

estrutura de poder na organização (CAPUANO, 2008). Para Weill e 

Ross (2004) o estilo de governança na gestão de dados, informação, 

conhecimento e TIC é predominantemente feudal, isso porque cada 

departamento busca maximizar os benefícios apenas para sua área de 

interesse, sem preocupação com as necessidades de 

compartilhamento de conteúdo, oportunidades, esforços e de 

resultados sinérgicos com o resto da organização. 

2.9.1 Ambientes de compartilhamento de informação 

colaborativos 

Em relação ao desenvolvimento de ambientes informacionais 

cooperativos (tão apropriados e acessíveis na contemporaneidade) 

voltados ao compartilhamento de informações nas organizações, os 

problemas realmente difíceis quase nunca são os problemas técnicos, 

mas aqueles que têm uma natureza organizacional (ARCIERI et al., 

2002). 

"Ambiente colaborativo" no campo da comunicação com o 

uso do computador em rede, implica em determinadas formas de 

organizar as condições tecnológicas de maneira a permitir a 

participação de múltiplas pessoas no processo comunicativo, ou seja, 

permitir que a comunicação se faça numa via de “mãos múltiplas” e 

não de maneira linear, com “mão única” (PINO, [201-?]). 

Nesse contexto os canais de comunicação são os meios pelos 

quais a informação e o conhecimento são comunicados e/ou 

transmitidos de um indivíduo para outro, possibilitando as trocas de 

informação (KEONG; AL-HAWAMDEH, 2002).  

Para efetivamente funcionar, o compartilhamento da 

informação necessita que os colaboradores da organização tenham 

acesso a canais, ferramentas e meios adequados. Para Shin (2001), a 

principal barreira para o compartilhamento da informação é o 

bloqueio dos canais de comunicação entre o provedor do 

conhecimento e o receptor.  
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Observa-se nitidamente que o compartilhamento da 

informação flui melhor em uma atmosfera de reciprocidade e de 

cooperação (Di CHIARA; ALCARÁ; TOMAÉL, 2010, p.107). 

A reunião dos saberes em ambientes comuns e a interligação 

dos indivíduos em rede se tornaram possíveis através dos 

mecanismos da internet. Nela, especificamente na segunda geração 

da plataforma web, têm se desenvolvido os ambientes colaborativos, 

como redes sociais, blogs, entre outros, que reúnem indivíduos com 

interesses comuns e que tenham o interesse de usar múltiplas 

competências e saberes partilhados para a elaboração de conteúdos 

informacionais (BEMBEM; SANTOS, 2010). 

No entendimento de Bollman, Scheer e Stumm (2005), os 

ambientes colaborativos são aqueles onde é possível que vários 

usuários participem e colaborarem, no sentido de produzir algo que 

represente o objetivo comum da ação. 

Para Castelfranchi (2002) a palavra-chave do momento é 

interação: interação com um ambiente envolvente, entre vários 

sistemas heterogêneos distribuídos, em uma rede com usuários 

humanos e entre humanos por meio de computadores e sistemas. 

Há alguns anos diversos autores vem pesquisando o 

desenvolvimento regional por meio do trabalho organizado em redes 

de cooperação. Porter (1999) ressalta que tanto a eficácia operacional 

como a estratégia são fatores importantes para o desempenho, que é 

o objetivo primordial das organizações. Ele cita, também, que a 

presença de setores correlatos e instituições de apoio em uma mesma 

região geográfica é uma vantagem competitiva por que o fluxo de 

informação bem como o intercâmbio técnico contribui para a 

inovação que, por sua vez, aumenta as chances das organizações 

desenvolverem novas habilidades que poderão vir a proporcionar 

uma nova abordagem para a competição (PORTER, 1999). 

Sob essa perspectiva tem sido observado que a integração 

funcional e a montagem de redes têm propiciado vantagens às 

organizações na busca de rapidez no processo de inovação 

(NAGAMATSU; RESENDE; HATAKEYAMA, 2009). 

Lastres, Cassiolato e Maciel (2003) ressaltam que a 

flexibilidade, interdisciplinaridade e a fertilização cruzada de ideias 

são elementos importantes no sucesso das organizações comerciais. 
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A incorporação desses elementos, pelas organizações, 

independente do caráter delas, representa uma nova forma de pensar 

a economia. 

2.9.2 A comunicação interna nas organizações 

É praticamente unânime que a comunicação interna é uma 

ferramenta estratégica da qual as empresas devem lançar mão para a 

consecução dos seus objetivos organizacionais (WILSON, 1989; 

VIGNERON, 2000; BRAGA, 2000; KUNSCH, 2003; MOTA; 

FOSSÁ, 2005; SILVA; VILAÇA, 2008; ESTENDER; BARBOSA 

SANTOS, 2015). 

Vigneron (2000) entende a comunicação interna como todos 

os tipos de fenômenos que facilitam ou complicam as relações nas 

organizações. Para esse autor, os processos comunicacionais 

configuram-se em processos de informação, reflexão e compreensão, 

que utilizando meios adequados para dialogar ou interagir com a 

organização, enquanto um todo, podem provocar mudanças 

significativas no sistema contínuo de relacionamento entre as pessoas 

que a compõem. 

As práticas estratégicas de comunicação voltadas para o 

público interno denotam, segundo Mota e Fossá (2005) “um 

interesse organizacional na articulação sistêmica de uma cultura 

sólida, um proponente de participação ativa e de comprometimento 

do corpo funcional”. 

Embora a informação seja uma necessidade crescente em 

todos os setores de atividade humana, sua procura, nem sempre, 

ocorre de maneira ordenada ou sistemática, No que se refere às 

organizações em geral, por vezes, ela é apenas resultado de decisões 

casuísticas ou intuitivas. 

Nessa perspectiva vale ressaltar a visão de Braga (2000) que 

diz que uma empresa, por natureza, é um sistema aberto e interativo 

suportado por uma rede de processos articulados, onde os canais de 

comunicação existentes dentro da empresa e entre esta e o seu meio 

envolvente são irrigados por informação. Para essa autora, a gestão 

da informação tem como objetivo apoiar a política global da 

empresa, na medida em que torna mais eficiente o conhecimento e a 

articulação entre os vários subsistemas que a constituem (BRAGA, 

2000). 
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De acordo com Kunsch (2003), o sistema de comunicação das 

organizações flui através de duas redes, a formal e a informal. A 

formal é composta pelo conjunto de canais e meios de comunicação 

deliberada e conscientemente estabelecidos. Provém da estrutura 

organizacional, onde a comunicação administrativa, através dos mais 

diferentes veículos, expressa informes, ordens, comunicados, 

instruções normativas, portarias etc. A informal é aquela que abriga 

as manifestações espontâneas da coletividade. Surge das relações 

sociais que se estabelecem aleatoriamente entre as pessoas da 

organização, daí a sua importância, uma vez que dos grupos 

informais emergem seguidamente lideranças interessantes e 

importantes para a sociedade (KUNSCH, 2003). 

O primeiro objetivo da comunicação interna é, na visão de 

Vigneron (2000), “facilitar as relações e as colaborações dentro da 

organização”, para esse autor, as relações humanas dentro das 

organizações não devem estar somente sob a responsabilidade de um 

setor ou um profissional: este pode existir e funcionar como 

catalisador, mas a responsabilidade é de todos. 

Mota e Fossá (2005) defendem que a comunicação interna 

contribui para o desenvolvimento e para a manutenção de um clima 

positivo, propício ao cumprimento das metas estratégicas da 

organização, ao crescimento continuado de suas atividades e serviços 

e à expansão de suas linhas de produtos. 

Os estudos e as publicações sobre a comunicação interna em 

diversos setores da sociedade vêm demonstrando que teoricamente é 

consenso o entendimento da importância da dinamização de ações 

relacionadas à comunicação entre o público interno das 

organizações, visando criar e melhorar os canais para que o fluxo da 

informação chegue a todos de forma clara e coerente (SILVA; 

VILAÇA,2008). Essas autoras, no entanto, alertam que todo esse 

trabalho inicia com o comprometimento da administração e com o 

agir transparente que os empregados esperam da instituição (SILVA; 

VILAÇA,2008). 

Tal assertiva mostra que existe, sobretudo, a necessidade de 

comprometimento e envolvimento da liderança com a comunicação, 

com a prática de compartilhamento de informações e com a definição 

e implantação de políticas que contemplem a sua comunicação 

institucional, interna e administrativa, postura e ações que podem 

contribuir efetivamente para a construção de conhecimento 
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colaborativo nas organizações de natureza diversa. Por isso a 

importância da GC, segundo Wilson (1989) ela compreende a gestão 

eficaz de todos os recursos de informação relevantes para a 

organização, tanto de recursos gerados internamente como os 

produzidos externamente. 

2.9.3 Construção colaborativa de conhecimento 

Na visão de Don Tapscott, citado por Soares e Ferreira (2015), 

a era atual18não é a da informação, mas sim a da colaboração, da 

inteligência conectada. Para ele a possibilidade de transmitir o 

conhecimento de um para um ou de muitos para muitos, e não mais 

de um para muitos, caracteriza uma revolução: a da inteligência em 

rede, em um sistema de colaboração em massa. 

Para Tapscott e Willians (2007), a nova promessa da 

colaboração é explorar a capacidade, a engenhosidade e a 

inteligência humana com mais eficiência e eficácia, como nunca se 

viu antes. 

Sobre esse contexto Soares e Ferreira (2015) argumentam que 

os benefícios da prática colaborativa já foram evidenciados em 

estudos relacionados à Wikipédia, às comunidades de aprendizagem 

e à sociedade em rede. No entendimento deles, a prática colaborativa 

também é estimulada a partir das múltiplas interações estabelecidas 

em redes sociais que viabilizam certamente a geração de 

conhecimento. O fluxo de informações retroalimenta a teia social, 

tornando o processo contínuo e descentralizado (SOARES; 

FERREIRA, 2015). 

Toda ação colaborativa envolve interação. Envolve 

participação. Para Baker et al (1999), a colaboração deve ser 

compreendida como algo que extrapola a mera contribuição isolada 

de cada indivíduo. Os participantes envolvidos no processo de 

colaboração necessitam de algum grau de compreensão mútua para a 

efetiva realização das atividades e obtenção de sinergia. 

Lévy (2003) defendia, há muitos anos, que o saber da 

comunidade pensante não é mais um saber comum, para ele tornou-

se impossível que um só ser humano, ou mesmo um grupo, domine 

                                                           
18 Segunda metade do século XXI. 
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todos os conhecimentos, todas as competências. O saber hoje é 

coletivo por essência, impossível de reunir em uma só carne.  

A ideia de rede e de colaboração está diretamente relacionada 

ao contexto da web. Hoje, uma pessoa não “constrói” apenas através 

de sua capacidade interativa, essa capacidade devido à dinâmica 

social predominante, nessa segunda metade do século XXI, tornou-se 

praticamente intrínseca a todos os indivíduos em menor ou maior 

grau, hoje ela própria se constitui uma rede. A construção de 

conhecimento colaborativo é uma consequência dessa interação. Sem 

alarde a colaboração emerge independente em alguns casos da 

vontade do indivíduo uma vez que ao expor qualquer tipo de opinião 

e/ou posição ele está contribuindo de alguma forma com a 

construção de um novo saber que será fruto de um encontro, da 

percepção de alguém. 

No entendimento de Braga (2009), a inteligência coletiva 

designa as capacidades cognitivas de uma comunidade resultantes 

das múltiplas interações entre seus membros.  

Segundo este autor: 

Esses isoladamente possuem apenas uma percepção 

parcial do problema e do meio no qual interagem. 

Eles não têm consciência da totalidade que 

influencia o grupo. Os agentes, com competências 

limitadas, quando comparados à totalidade podem, 

entretanto, cumprir tarefas extremamente complexas, 

graças ao mecanismo da sinergia obtida como 

propriedade emergente de suas interações. Sob certas 

condições, a sinergia criada pela colaboração faz 

emergir faculdades criadoras e potenciais de 

aprendizagem superiores àqueles dos indivíduos 

isolados (BRAGA, 2009). 

Lévy (2003) define a inteligência coletiva como “uma 

inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, 

coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva 

das competências” (LÉVY, 2003). A causalidade descendente se 

evidencia quando ele expõe a base e o objetivo da Inteligência 

Coletiva que, para ele, “são o reconhecimento e o enriquecimento 

mútuos das pessoas, e não o culto de comunidades fetichizadas ou 

hipostasiadas” (LÉVY, 2003). 
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Para ele, o termo tempo real remete aos agenciamentos da 

comunicação que, em determinados limites, somente podem ser 

realizados por meio da tecnologia digital e de um design da 

informação de base relacional (LÉVY, 2003). 

De acordo com Braga (2009) “a inteligência coletiva designa 

as capacidades cognitivas de uma comunidade resultantes das 

múltiplas interações entre seus membros”. 

Braga (2009) argumenta que estes isoladamente possuem 

apenas uma percepção parcial do problema e do meio no qual 

interagem. Que eles não têm condições de ter uma consciência real 

da totalidade que influencia o grupo. Esse autor coloca ainda que os 

agentes, com competências limitadas, quando comparados à 

totalidade, têm, sem dúvida, condições de executar e cumprir tarefas 

extremamente complexas, graças ao mecanismo da sinergia obtida 

como propriedade emergente de suas interações (BRAGA, 2009). 

Sob condições adequadas a sinergia criada pela colaboração 

faz emergir faculdades criadoras e potenciais de aprendizagem 

superiores àqueles dos indivíduos isolados (BRAGA, 2009). 

O que pode ser considerado como sendo a desconstrução das 

noções tradicionais de sujeito foi discutido nas obras de Foucault 

(1994) e Deleuze (2002). Na visão de Foucault (1994) não existe 

sujeito prévio, mas uma produção de subjetividade que não pode ser 

entendida como uma formação de saber ou de poder, mas como uma 

experiência. Como um acontecimento. A subjetivação é uma 

operação artística, ética e estética, é a produção dos modos de 

existência, das formas de vida, a partir da relação da força consigo 

mesma (FOUCAULT,1994). Deleuze (2002) conduz essa máxima 

para a construção dessas novas subjetividades. Ele concebe os 

sujeitos como agenciamentos que se metamorfoseiam à medida que 

expandem suas conexões. Assim, a subjetividade não existe 

previamente, mas é construída por meio das relações (DELEUZE, 

2002). 

2.10 GESTÃO DO CONHECIMENTO, FERRAMENTAS E 

MÉTODOS 

A GC é o gerenciamento dos processos que regem a criação, a 

disseminação e a utilização do conhecimento através da união da 

estrutura organizacional, da tecnologia e das pessoas, para criar 
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conhecimentos úteis, resolver problemas e tomar decisões na 

organização (NA UBON; KIMBLE, 2002). 

“O principal objetivo da GC é identificar e potencializar os 

recursos informacionais de uma organização o que inclui ensiná-la a 

aprender e adaptar-se às mudanças ambientais”. Essa fala é da 

professora e pesquisadora Kira Tarapanoff (2001) em seu livro 

Inteligência organizacional e competitiva. Hammer, Leonard e 

Davenport (2004), a seu modo, defendem esse mesmo ponto. Para 

eles o objetivo da GC não é obter mais dos indivíduos e sim obter 

mais da organização.  Eles consideram que uma maneira de fazer 

isso é através da melhoria do desempenho dos processos de negócio, 

onde os trabalhadores, em todos os níveis, podem contribuir 

(HAMMER; LEONARD; DAVENPORT, 2004).  

Tarapanoff (2001, p.21-24), no que diz respeito a esse ponto 

de vista, acrescenta valor ao indicar que gerir a informação, vai além 

de entender e dominar técnicas de gestão de informação, é necessário 

conhecer a organização e o negócio, dominar metodologias, as 

técnicas de organização e de tratamento da informação e ter 

conhecimento, no mínimo, genérico de tecnologia (TAPARANOFF, 

2001, 21-24). 

 Nesse sentido, no que concerne às ferramentas usadas na e 

para a GC, é importante ter claro que a tecnologia de informação (TI) 

em si, no contexto da GC, é considerada infraestrutura. Isso porque a 

GC é fruto da ação e da decisão humana e, portanto, depende “de” e 

envolve aspectos humanos e gerenciais. 

Carvalho e Ferreira (2013) endossam essa visão ao 

defenderem que o papel principal da TI na GC é ampliar o alcance e 

acelerar a velocidade de transferência do conhecimento.  

Sob essa perspectiva as ferramentas de TI na GC objetivam 

auxiliar no processo de captura e estruturação do conhecimento a fim 

de disponibilizá-lo em algum tipo de base para ser compartilhado e 

utilizado. 

Alguns autores, vêm observando a ampliação do papel da TI 

na GC no que diz respeito ao conhecimento explícito (WIIG, 1993; 

ROGERS, 1998; CARAYANNIS, 1999) basicamente através de 

duas maneiras: 

1. Das tecnologias centradas no indivíduo: mais usadas 

para auxiliar na internalização do conhecimento 

explícito, têm obtido menos sucesso nas tentativas de 
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transmissão de conhecimentos tácitos (socialização). 

Sistemas interativos hipertexto e multimídia para a 

aprendizagem e ferramentas de groupware podem ser 

mencionados como exemplos dessas tecnologias. O 

foco principal delas é facilitar o compartilhamento de 

interesses e experiências pessoais, em função da 

possibilidade que oferece de acesso dinâmico ao 

conhecimento explícito (SILVA, 2004). 

2. Das tecnologias centradas na máquina: mais utilizadas 

nas tentativas de externalização do conhecimento 

tácito e no agrupamento dos conhecimentos explícitos 

(combinação). Envolvem sistemas que buscam 

dinamizar o registro (explícito) de parte do 

conhecimento (tácito) das pessoas, tentando facilitar a 

externalização dele e no momento seguinte agrupando 

este registro junto com outros conhecimentos 

explícitos (realizando então a combinação). Bases de 

dados, sistemas especialistas, ferramentas de suporte à 

decisão, agentes de busca na internet etc., são 

exemplos de tecnologias que podem ser empregadas 

com esses propósitos (SILVA, 2004). 

Quanto à importância da TI na GC, no entendimento de Terra 

(2001), em vista dos avanços na área da informática afetarem os 

processos de geração, difusão e armazenamento de conhecimento nas 

organizações, a associação, percebida na literatura corrente entre TI e 

GC, tem sido relacionada ao uso de sistemas de informação para o 

compartilhamento de informações ou conhecimento (TERRA, 2001). 

A GC para esse autor é centrada em três aspectos principais: 

1. Nos ativos intangíveis (principalmente o fator humano); 

2. Em tornar a gestão do conhecimento algo explícito; 

3. Na criação de mecanismos que facilitem aos empregados o 

compartilhamento de seus conhecimentos (TERRA,2001).  

Para sua pratica, ele relaciona várias ferramentas de TI que 

podem ser usadas como exemplo: intranets19;groupware20; document 

                                                           
19Intranet é uma rede de computadores privada que utiliza as mesmas 

tecnologias utilizadas na internet.  
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management systems (DMS)21; data warehouses22; desktop-video 

conferencing23; electronic bulletin boards24 etc. (TERRA, 2001). 

1. Ainda segundo Terra (2001), essas ferramentas podem 

ser classificadas em três grandes áreas: Repositório de 

materiais de referência: conhecimento explícito e 

disponível por meio de acesso fácil, que evita 

duplicações de esforços; 

2. Expertise maps: banco de dados com listas e 

descrições das competências de indivíduos internos e 

externos a organização. O que facilitaria o 

compartilhamento de conhecimento tácito; 

3. Just-in-time knowledge: ferramentas destinadas a 

reduzir as barreiras de tempo e distância no acesso a 

conhecimentos (ex: videoconferência) (TERRA, 

2001). 

No que tange aos processos “de” e “para” GC, em vista desses 

serem frequentemente associados a tecnologias informáticas, em um 

primeiro momento um leigo pode achar que eles são recentes, mas 

deve ser salientado que não são.  

Para entender essa proposição é determinante ponderar sobre a 

afirmação de Klein (1998) de que o processo de aprendizagem 
                                                                                                                           
20Groupware (ou software colaborativo) é um software que apoia o trabalho 

em grupo. Sistemas de softwares como e-mail (assíncrono), agenda 

corporativa, bate-papo (chat) e wiki pertencem a essa categoria.  
21DMS é um sistema de gerenciamento de documentos (com base em 

programas de computador, no caso de gestão de documentos digitais). O 

termo tem alguma sobreposição com os conceitos de sistemas de 

gerenciamento de conteúdo. É relacionado com a gestão de ativos digitais, 

imagens de documentos, fluxo de trabalho de sistemas e gerenciamento de 

registros sistemas. 
22Data warehouse é um “depósito” de dados digitais que serve para 

armazenar informações detalhadas criando e organizando relatórios através 

de históricos que são depois usados pela organização para ajudar a tomar 

decisões importantes com base nos fatos apresentados.  
23Desktop-video conferencing é um aplicativo de colaboração de nível 

empresarial que estende as comunicações por vídeo além da configuração 

típica de sala de conferência para profissionais móveis. 
24Bulletin board system (BBS) é um sistema informático, um software, que 

permite a ligação (conexão) via telefone a um sistema, através do seu 

computador, e interagir com ele, tal como hoje se faz com a internet. 
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organizacional pode ser identificado como um modelo de três 

estágios: aquisição; compartilhamento e utilização do conhecimento.  

Uma reflexão sobre esses estágios propicia a compreensão de 

que embora de maneiras diversas, eles ocorrem desde os primórdios 

da civilização, mesmo antes do surgimento da escrita. 

Lévy (1993) corrobora com essa proposição ao defender a 

existência de três etapas intrínsecas ao processo de difusão do 

conhecimento, e duas delas remeterem aos primórdios referidos.  

São elas: a) oralidade (primária e secundária); b) escrita; c) 

informática.  

Ao colocar a informática como uma das etapas intrínsecas ao  

processo de difusão do conhecimento, ele entra em consonância com 

um raciocínio que leva ao entendimento de que na história da 

civilização, os processos de gestão e de difusão do conhecimento 

vem adquirindo por um lado patamares de complexidade, intensidade 

e abrangência cada vez maiores e, por outro,  a civilização, através 

das ferramentas tecnológicas disponíveis conquistou uma facilidade 

no que tange a troca de informações e condições e aquisição de 

conhecimento semelhante a uma reação física, a um estímulo externo 

(ex: liga o carro e dirige; sobe na bicicleta e anda; entra na água e 

nada etc.). As tecnologias de informação, são para a humanidade 

hoje uma extensão do viver natural. Isso porque, segundo Lévy 

(1993), as novas maneiras de pensar e de conviver estão sendo 

elaboradas no mundo das telecomunicações e da informática. As 

relações entre os homens, o trabalho e a própria inteligência 

dependem, e são estimulados cada vez mais, da metamorfose 

incessante de dispositivos informacionais de todos os tipos (LÉVY, 

1993). 

Nesse contexto, ao abordar ferramentas e práticas de GC, o 

modelo básico proposto por Nonaka e Takeuchi (1997) para a 

criação do conhecimento nas organizações não pode faltar. De 

acordo com esse modelo, a criação do conhecimento nas 

organizações é entendida como sendo a capacidade da empresa de 

criar um novo conhecimento, difundi-lo na organização e incorporá-

lo a produtos, serviços e sistemas. Para esses autores, à interação 

entre os conhecimentos tácito e explícito leva à criação do 

conhecimento organizacional segundo os métodos de conversão que 

são: socialização, externalização, combinação e internalização. Eles 

defendem também com base em seus estudos e experiência 
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profissional, haver quatro níveis de entidades criadoras do 

conhecimento: individual, grupal, organizacional e inter- 

organizacional (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

Sobre a prática da GC nas organizações, em uma pesquisa 

realizada em empresas norte americanas e europeias, Skyrme (1997) 

apurou que 90% dos decisores creem que suas empresas estejam 

envolvidas em negócios de conhecimento intensivo e que existem 

atividades comuns nas iniciativas adotadas em relação à GC. 

Essas atividades comuns seriam: 

1. Criação de equipes de conhecimento: pessoas de diferentes 

especialidades para desenvolver a GC; 

2. Compartilhamento das melhores práticas: de uma parte da 

organização para outra, as bases de dados e, também, a 

interação pessoal e os eventos compartilhados; 

3. Desenvolvimento de bases de conhecimento: melhores 

práticas, arquivos especialistas, inteligência etc.; 

4. Criação de centros de conhecimento: pontos focais para o 

desenvolvimento de habilidades de conhecimento, 

gerenciamento e ampliação das bases de conhecimento e 

facilitação do fluxo do conhecimento; 

5. Tecnologias colaborativas: o uso das intranets para acesso 

rápido à informação; 

6. Equipes de capital intelectual: identificar e auditar os ativos 

intangíveis como conhecimento (SKYRME, 1997). 

Esse autor relatou que um dos fatores, identificado nessa 

pesquisa como inibidor do compartilhamento do conhecimento, foi o 

comportamento impróprio dos colaboradores. Alguns deles 

assumiam a postura de que “conhecimento é poder”, criando em 

função dela um obstáculo ao compartilhamento e à cultura 

organizacional (SKYRME, 1997). 

E no que tange a modelos de GC, Cruz (2002) demonstra em 

sua metodologia a complexidade de um modelo de GC, ao pressupor 

que um arquétipo ideal deve apresentar três elementos fundamentais:  

• O fator comportamental (modelos de gestão, cultura 

organizacional, ambiente de trabalho e fatores éticos);  

• O fator informacional (construindo documentação e 

explicitando o conhecimento através de processos, 

metodologias e best cases);  
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• O fator tecnológico (softwares, hardwares, flexibilidade dos 

sistemas e acessibilidade). 

Miranda (2004) relatou as conclusões de Prusak (1999), 

advindas de um estudo com aproximadamente 120 projetos de 

conhecimento, entre os anos de 1994 e 1995, que indicaram que as 

iniciativas adotadas em GC podem ser classificadas em três 

categorias: 

1. Visibilidade do conhecimento: atividades focadas em “como 

os indivíduos podem saber quem sabe o quê em suas 

organizações”, avaliando as redes de comunicação e as 

comunidades; além dessas atividades, incluem-se também os 

programas e workshops de educação executiva, com ênfase 

na conceituação de conhecimento (e suas diferenças entre 

informação e dados), importância do conhecimento na 

construção e manutenção de capacidades específicas da 

organização e no modo como o conhecimento pode ser 

melhor utilizado nas organizações; 

2. Infraestrutura do conhecimento: atividades voltadas para os 

aspectos técnicos que envolvem o uso de tecnologias de 

comunicação e informação (TIC) tais como: intranets, 

aplicações web, groupware, sistemas de armazenamento de 

capital intelectual, ferramentas de análise e ‘mineração’ de 

textos, multimídia em tempo real e análise em rede;  

3. Cultura do conhecimento: atividades relacionadas com a 

identificação de métodos de mudança de comportamento e 

cultura organizacionais, de forma a gerar, codificar, 

transferir, compartilhar ou realizar alguma ação positiva com 

a utilização do conhecimento” (MIRANDA, 2004). 

No intuito de complementar essa revisão sobre GC, 

ferramentas e métodos serão descritos, a partir daqui, mais algumas 

reconhecidas e usadas na e para GC: 

• Ferramentas de colaboração: Sistema de Gerenciamento de 

Conteúdo (CMS); Correio eletrônico; wiki; blogs; redes 

sociais; lista de discussão; fórum de discussões; 

videoconferências; VoIP; ferramentas de apoio a projetos; 

ferramentas de workflow; ferramentas de e-learning; 

ferramentas de trabalho virtual (SILVA, 2010). 

• Ferramentas para gestão e coleta do conteúdo (RI: 

buscadores); a estrutura do conteúdo (taxonomia, thesaurus, 
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ontologias, XML, RDF); consulta e utilização do conteúdo 

(SILVA, 2010). 

• Ferramentas para criação de conhecimento Data Mining; 

visualização da informação; árvore de decisão; análise de 

causas fundamentais; redes neurais; lógica Fuzzy; 

algorítimos genéticos (SILVA, 2010). 

• Mapas conceituais: Um mapa conceitual (MC) é uma 

representação gráfica de conceitos e suas inter-relações. De 

acordo com Correia, Infante-Malachias e Godoy (2008), ele 

possui quatro elementos característicos que o distinguem dos 

demais organizadores gráficos de informação e 

conhecimento (CORREIA et al, 2014).  

São eles:  

1. Proposição (P);  

2. Pergunta focal (PF);  

3. Hierarquia (H);  

4. Revisão continuada (RC). 

No caso da GC, os mapas conceituais (MCs) são ferramentas 

gráficas de representação da informação e do conhecimento úteis 

para processos colaborativos (CORREIA et al, 2014). 

• Sistemas de raciocínio baseados em casos (RBC): 

“armazenam o conhecimento na forma de casos (estrutura 

formal) que são usados para inferir novos resultados, a partir 

de casos anteriormente ocorridos e armazenados em uma 

base de conhecimento. Sugere-se que o levantamento dos 

casos ocorridos, bem como sua análise, deva ser feito pelos 

especialistas humanos da área em questão” (URNAU; 

KIPPER; FROZZA, 2014). 

No entendimento desses autores, os sistemas de RBC 

representam um modelo cognitivo de raciocínio. Sua técnica 

é utilizar experiências passadas, para encontrar soluções aos 

novos problemas. Solucionar novos problemas pela 

adaptação de soluções que foram utilizadas em problemas 

similares é a filosofia básica da metodologia dos Sistemas de 

Raciocínio Baseado em Casos (URNAU; KIPPER; 

FROZZA, 2014). Segundo Ganascia (1997), um sistema 

RBC pode significar adaptar velhas soluções para atender às 

novas demandas, utilizando processos antigos para explicar 

situações novas, utilizando processos antigos para criticar 
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novas soluções, ou a aplicação de precedentes para 

interpretar uma nova situação (bem como o advogado faz) 

ou criar uma solução equitativa para um novo problema 

(muito mais como mediadores de um determinado trabalho). 

• Repositórios do conhecimento amplo: este é um dos métodos 

mais conhecido de uso de tecnologia na gestão do 

conhecimento é o repositório do conhecimento explícito 

estruturado – geralmente na forma de documentos. De 

acordo com Davenport e Prusak (2003), o melhor exemplo 

de repositório do conhecimento amplo é a internet. Como 

fonte do conhecimento externo, ela pode superar certas 

desvantagens da assimetria e do caráter localizado do 

conhecimento, uma vez que a pesquisa de um assunto 

recuperará resultados de todo o sistema. Embora tais 

sistemas “resolvam” em parte o problema da localização do 

conhecimento, os resultados finais podem ser tendenciosos, 

uma vez que as informações recuperadas passarão pelo crivo 

de quem pesquisou. Os repositórios das organizações, há 

algum tempo, eram na maioria externos e tinham como 

finalidade obter inteligência competitiva, conhecimento de 

mercado ou conhecimento externo técnico, jurídico ou 

comercial. Mas, hoje, muitas empresas estão criando seus 

próprios repositórios de conhecimento de produtos, de 

marketing, de clientes ou outros tipos de conhecimento. As 

webs baseadas em intranet são atualmente consideradas boas 

ferramentas para gerir esses repositórios. 

• Comunidades de Prática (CoP): Comunidades de prática são 

grupos informais auto-organizados, formados por afinidades 

e interesses comuns. Eles geralmente são iniciados por 

funcionários visando discutir e compartilhar informações 

relativas ao trabalho. O principal objetivo desse tipo de 

comunidade é gerar e trocar conhecimento. Os participantes 

comumente se auto selecionam e permanecem no grupo 

somente enquanto tiverem interesse. Segundo Wenger e 

Snyder (2001), à medida que as comunidades de prática 

geram conhecimentos, elas se renovam. Todas as 

organizações possuem redes informais de indivíduos, porém 

é preciso que a organização identifique estes grupos e os 

ajude a formarem comunidades de prática, principalmente 
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pelo fato de inovação não ser produto de apenas uma pessoa 

(FLEMING; MARX, 2006). É preciso entender de que 

maneira essas comunidades agem, para poder propiciar o seu 

desenvolvimento em benefício da organização. Não 

esquecendo que, para que as comunidades de prática se 

estabeleçam é necessário que a cultura da organização esteja 

pronta para isso, é necessário que a organização acredite no 

valor troca de informação e de conhecimento. 

Em relação à metodologias de GC, na literatura corrente sobre 

o tema, quando mencionadas, geralmente são descritos sistemas de 

gerenciamento informáticos. 

Já no que concerne a processos, pode ser identificado o 

consenso de que processos de GC incluem todas as maneiras de 

gerar, armazenar, distribuir e utilizar o conhecimento e, que uma vez 

que o processo propriamente dito pode envolver o tratamento de 

grandes volumes de dados, torna-se necessário e razoável a utilização 

de tecnologias de informação para que ele seja eficiente. 

Mesquita, Xanthopoylos e Duarte (2003) enfatizam que: 

Existem muitas abordagens para a gestão do capital 

intelectual nas organizações e todas buscam envolver 

o ambiente, os agentes, os processos de criação, 

mapeamento e transferência dos conhecimentos, 

tendo como objetivo principal atingir uma vantagem 

competitiva sustentável para as organizações 

(MESQUITA; XANTHOPOYLOS; DUARTE, 

2003). 

Uma síntese das ferramentas destinadas à GC, relacionadas 

neste item, pode ser visualizada na figura 2. 
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Figura 3: Ferramentas tecnológicas de GC centradas no indivíduo. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

2.11 ABORDAGENS COLABORATIVAS CENTRADAS NO 

USUÁRIO 

Segundo Krucken (2014), “processos participativos” têm sido 

descritos na literatura com nomenclaturas distintas e sob a 

perspectiva de várias áreas de conhecimento. De acordo com essa 

autora, de forma ampla, pode-se perceber que as abordagens 

participativas começaram a ser destacadas, no âmbito da pesquisa 

acadêmica, especialmente a partir da década de 1970 na 

Escandinávia, Inglaterra, Holanda e Alemanha. Suas origens estão 

relacionadas à resolução de conflitos (LEWIN, 1946), ações e 

desenvolvimento da sociedade (REASON, 2002) e colaboração no 

trabalho (GUSTAVSEN, 1992), conforme destaca Nielsen (2008). 

Heemann, Lima e Corrêa (2008), por meio de uma pesquisa 

bibliográfica, reuniram alguns autores, para definir colaboração, 

entre eles Mehlecke e Tarouco (2003) que relataram que, já em 1867, 

o termo "trabalho colaborativo" foi definido por Karl Marx como 

sendo o trabalho em conjunto e de maneira planejada de múltiplos 

indivíduos conectados no mesmo processo ou em processos distintos 
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de produção. Ainda, segundo estes autores, as interpretações das 

definições do termo colaboração são influenciadas pelo seu contexto, 

como cultura, idioma, múltiplas disciplinas relacionadas ou áreas do 

conhecimento ou, até mesmo, se for relacionado a um ato, a um 

processo ou a um efeito. Por isso, surgiram definições capazes de 

divergir, em alguns aspectos, da definição sugerida por Marx 

(HEEMANN; LIMA; CORRÊA, 2008). 

Heemann Lima e Corrêa (2008) definem o termo colaboração 

como “alguma atividade onde ocorre auxílio entre pessoas, ou seja, 

uma atuação conjunta ao invés de individual com objetivo de se 

alcançar um determinado fim”. 

Entre as abordagens colaborativas, consideradas inclusivas por 

serem centradas no usuário encontram-se várias, sendo que no 

contexto e da forma como foi realizada a pesquisa para localizar na 

literatura abordagens com essa natureza, que se adequassem às 

necessidades desse estudo, as encontradas são todas oriundas do 

design, entre elas: 

✓ o Design Centrado no Usuário que possui um histórico 

comum às linhas construtivistas, influenciado pelas 

teorias soviéticas de Vygotsky e pela Teoria da 

Atividade de Leontiev com inserção do contexto e das 

relações sociais como requisito de projeto. Ele parte 

do princípio de que o usuário é o principal foco da 

realização de um produto, e prioriza as suas 

necessidades, desejos, expectativas, 

condicionamentos. Em cada etapa do projeto, 

designers e projetistas consultam pessoas 

representativas dos usuários finais, aliando técnica, 

dados e sensibilidade para obter resultados que criem 

empatia e identidade (ALVES; BATTAIOLA, 2014). 

✓ o Design de Interação cuja preocupação central é 

projetar produtos interativos que sejam de fácil 

aprendizagem, eficazes no uso e capazes de 

proporcionar ao usuário uma experiência gratificante. 

Um excelente ponto de partida do entendimento a 

respeito da área, na visão de Preece, Rogers e Sharp 

(2005), é a comparação entre bons e maus exemplos 

de design, pois através da especificação de pontos 

fracos e fortes de produtos e sistemas interativos, 



103 

 

passa-se a compreender a definição de algo usável ou 

não.  

✓ o Design Centrado na Comunidade que no 

entendimento de  Meroni (2008), é uma abordagem 

que amplia os métodos e ferramentas consolidados da 

metodologia de Design Centrado no Usuário para o 

tamanho e complexidade da comunidade. A 

metodologia propõe o projeto com foco em 

comunidades criativas (MERONI, 2008, p. 9) “ ele 

não está focado no usuário, mas em toda a 

comunidade como um facilitador da mudança local, 

como um recurso a ser valorizado e com o qual se 

pode aprender”. 

✓ O Design Thinking, cujos preceitos e algumas práticas 

serviram como base para alguns procedimentos usados 

na pesquisa realizada no presente estudo, ressaltando 

que ele não foi considerado “a” ferramenta necessária 

para os processos nos quais foi utilizado, ele é descrito 

aqui de maneira distinta por ter sido a abordagem 

escolhida, entre outras existentes, que se adequariam 

para dar suporte a um trabalho que careça que a 

resolução de problemas ocorra de maneira 

colaborativa. 

✓ a User Experience ou experiência do usuário, que 

também foi utilizado como base em alguns momentos  

da pesquisa do presente estudo, que é sobre aprender 

com os usuários, não se trata de seguir ipsis litteris25 

aquilo que eles expressam, é importante ter 

sensibilidade para interpretar os dados das pesquisas, 

das informações e, principalmente,  ouvir o que não 

está sendo dito, para chegar a decisões válidas  e, de 

maneira colaborativa, desenhar e validar um produto 

bom para quem usa e para quem desenvolve. 

 

 

                                                           
25 Ao pé da letra. 
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2.11.1 Design Thinking  

O Design Thinking não é um conceito ou uma prática nova, 

existe, consciente ou inconscientemente, desde que existe design 

(DEMARCHI; FORNASIER; MARTINS, 2011). 

Lockwood (2009) o entende como “um processo de inovação 

com foco no ser humano, onde se destacam a observação, a 

colaboração, o aprendizado rápido, a visualização de ideias e a 

prototipação rápida de conceitos”.  

Nessa linha de raciocínio, Bonini e Sbragia (2011) colocam 

que ele consiste em um método que prima pela abordagem 

colaborativa de resolução de problemas, centrada no usuário, para 

gerar inovação através da iteração e de práticas criativas e Bukowitz 

(2013) corrobora com essa visão ao defender que ele consiste em um 

método de solução de problemas, que utiliza ferramentas de 

criatividade e conceitos de diversas disciplinas para encontrar uma 

solução. 

Segundo Martin (2009), a definição mais popular para Design 

Thinking é “pensar como um designer”, mas no contexto do presente 

estudo o “aspecto” que o define é o de “fazer com” e não de “fazer 

para”. 

Sobre o método pode-se dizer que ele consiste em um 

conjunto de práticas advindas de um processo que envolveu e 

envolve o design de interação, de serviços, de experiência, o design 

emocional e o do dia a dia, entre vários outros tipos de design que 

têm convergido no sentido de desenvolver produtos customizados de 

acordo com a “tribo” para qual se destinam e de se estabelecer como 

uma abordagem inclusiva para aqueles que querem e necessitam ter 

na sua pauta de ação a prerrogativa de trabalhar assumidamente 

priorizando ambientes colaborativos harmônicos, inclusivos e 

eficazes.  

Segundo Bonini e Sbragia (2011, p.8):  

O uso mais reconhecido e influente do termo Design 

Thinking foi introduzido em 2003 por David Kelley, 

consultor da consultoria em design IDEO. À medida 

que o design se tornou parte da estratégia de negócio, 

passou a ganhar robustez como um processo de 

transformação, focado nos processos organizacionais 

e estratégias de pensamento criativo. Atualmente é 
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empregado como um método para resolver os 

problemas, inspirar a criatividade e instigar a 

inovação com alto foco no usuário. Os estudos 

conceituais sobre ele ainda são restritos, dado à 

juventude do termo, que foi cunhado na última 

década (BONINI; SBRAGIA, 2011, p.8). 

Martin (2009) o vê como um método que consiste em dar 

forma a um contexto em vez de simplesmente abraçá-lo como é. 

Brown (2009) vai além ao descrevê-lo como um método que utiliza 

sensibilidade e métodos do designer para resolver problemas e 

atender às necessidades das pessoas, é a inovação centrada no 

usuário, que exige colaboração, interação e abordagens práticas para 

encontrar as melhores ideias e soluções finais. 

E Cardon (2010) complementa essas proposições ao descrever 

o Design Thinking como: 

Uma ferramenta útil que aplica o pensamento 

criativo e crítico para compreender, visualizar e 

descrever os problemas complexos ou mal 

estruturados e, em seguida, desenvolver abordagens 

práticas para resolvê-los (CARDON,2010). 

O processo de criação através dele deve necessariamente 

ocorrer em um ambiente colaborativo que abarque em sua base a 

emoção e a satisfação de quem cria que por sua vez é também a do 

usuário/consumidor. 

Sobre o conceito do design em si, pode-se deduzir que a 

fluidez de suas fronteiras se deve ao fato dele, em seus primórdios, 

estar vinculado a diversas disciplinas. Em alguns momentos, esteve 

relacionado às artes, em outros, às ciências exatas ou às ciências 

humanas e, por vezes, funcionou como extensão de alguns cursos 

que vão de artes a engenharia ou arquitetura etc. Seus contornos 

nunca foram exatamente definidos, sendo que foi justamente essa 

falta de definição que promoveu uma abertura no campo de 

possibilidades dentro do qual os designers operam  que tornou o 

design multidisciplinar, útil e atraente para diversas áreas do 

conhecimento e consequentemente para projetos de natureza diversa. 

É certo que, grande parte das manifestações dele na 

contemporaneidade ainda são aquelas que vêm desde seu surgimento 

como atividade projetual. No entanto é observado, também, que sua 

área de abrangência se ampliou nas últimas décadas e que as suas 
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novas aplicações têm se mostrado cada vez mais análogas a vários 

processos, como, por exemplo, os de gestão, embora estes, não 

necessariamente, sejam diretamente ligados ao mercado de consumo. 

A preocupação com design tem se apresentado como um fator 

de distinção nas organizações bem estruturadas. Por buscar promover 

uma melhoria em produtos, processos e serviços, ele se tornou uma 

prioridade nas grandes corporações, uma ferramenta para criar 

diferenciais competitivos e agregar valor (OBJETOBRASIL, 2003). 

Para Bruce e Bressant (2001), design é a aplicação da 

criatividade humana ao propósito de criar produtos, serviços, 

edifícios, organizações e ambientes que preencham as necessidades 

das pessoas. 

Bonini e Sbragia (2011, p.5) explicam que ele tem ganho o 

status de ir além da aparência do produto ao englobar aspectos 

estratégicos de negócio. Na visão deles, isso ocorre porque as 

técnicas de resolução de problemas e de concepção de soluções do 

design têm trazido incontáveis benefícios para as organizações, 

relacionados ao desenvolvimento de inovações focadas no usuário e 

em suas necessidades. Esses autores apontam o Design Thinking 

como um modelo emergente de um método de desenvolvimento de 

inovações, que tem sido aplicado com muito sucesso por companhias 

e consultorias especializadas em buscar o desenvolvimento de 

inovações no modo de pensar e conceber soluções do designer 

(BONINI; SBRAGIA, 2011, p.5). 

A implementação do Design Thinking, como estratégia para 

difusão, implementação e tentativa de estabelecimento das práticas 

de GC nas organizações públicas deve-se ao fato dele, enquanto 

método utilizado em projetos, induzir ao pensamento integrativo que 

faz uso da lógica abdutiva, focada no que pode ser, em lugar do que 

deve ser ou é. 

Segundo Meinel e Leifer (2011), o Design Thinking apresenta 

quatro regras que devem ser seguidas no seu curso: 

1. Regra humana: tudo deve estar voltado para o ser humano 

para satisfazer suas necessidades; 

2. Regra da ambiguidade: deve-se preservar a ambiguidade 

deixando espaço livre para a experimentação; 

3. Regra do Re-design: é necessário entender as condições e 

necessidades do passado para poder estimar de uma maneira 

mais efetiva a sociedade no futuro; 
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4. Regra da Tangibilidade: os protótipos são uma forma de 

comunicação (MEINEL; LEIFER, 2011). 

E Lindberg, Meinel e Wagner (2011), propõe três 

características básicas: 

1. Explorar o espaço do problema: adquirindo entendimento 

intuitivo através de observações e estudos de caso que 

permitem uma abertura do problema antes da convergência 

para o espaço das soluções; 

2. Explorar o espaço da solução: trabalhando com diversas 

possibilidades em paralelo e, dentro dessas, protótipos que 

comunicam o conceito e trabalham na mesma ideia de 

divergir as possibilidades para convergir na melhor; 

3. Alinhamento iterativo entre os espaços anteriores: 

permitindo um alinhamento entre designers, clientes e 

experts (LINDBERG; MEINEL; WAGNER, 2011). 
Na percepção de Chohan (2008), o Design Thinking é uma 

maneira de pensar na qual são aplicadas metodologias de design em 

diferentes situações. Pensar dessa forma é considerado diferente 

porque esse método provoca maneiras distintas de ver as coisas e 

modular as situações. Pensar usando o Design Thinking é adicionar 

criatividade, não para ser mais criativo, mas para clarificar e 

acrescentar foco para as tomadas de decisões criativas. A diferença 

entre pensar usando o Design Thinking ou não, é que devido a esse 

método ter uma abordagem mais arriscada e experimental, ele 

permite que os indivíduos modelem ideias livremente. 

Vários autores concordam sobre a existência de três fases 

principais de desenvolvimento do Design Thinking, que representam 

uma divisão de etapas e tarefas, frisando que estas não são 

necessariamente uma sequência. Alguns deles incluem mais alguma 

fase ou nomeiam as fases de outra maneira, mas estas três são 

consenso: a definição/imersão/inspiração, a ideação e a prototipação 

(D. SCHOOL, 2009; BROWN,2010; VIANNA et al, 2012).  

Muitas vezes a etapa de definição é acompanhada da 

empatização, o que é uma grande vantagem no que tange ao “fazer 

com” e não “fazer para” isso porque, no momento da empatização, a 

equipe tem a oportunidade de percorrer o caminho do usuário. 

No entendimento de Brown (2010) “o Design Thinking 

raramente é um salto gracioso para as alturas; ele testa nossa solidez 

emocional e desfia nossas habilidades colaborativas, mas pode 
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recompensar a persistência com resultados espetaculares”. Para esse 

autor, essa abordagem se baseia na habilidade do ser humano de 

reconhecer padrões e de construir ideias que têm significados tanto 

emocionais quanto funcionais (BROWN, 2010). 

O Design Thinking apresenta uma série de técnicas e 

ferramentas colaborativas utilizadas para a coleta e classificação de 

informações, que permitem que os usuários desenvolvam a 

criatividade, o espírito de colaboração e a prática do trabalho em 

equipe. 

De acordo com Vianna et al (2012) algumas delas são: 

• Reenquadramento: usada para analisar problemas ou 

questões não resolvidas em uma empresa sob diferentes 

perspectivas levando a desconstrução de crenças e 

suposições dos atores envolvidos e a “quebra” de padrões de 

pensamento vigentes. É uma técnica utilizada quando um 

problema não pode ser resolvido com o mesmo tipo de 

pensamento que o criou, é geralmente utilizada como 

primeira etapa para geração de soluções inovadoras. 

• Imersão em profundidade: Visa identificar as necessidades 

dos atores envolvidos, bem como as possíveis oportunidades 

que podem servir para nortear a resolução de problemas e 

resultar, ou não, em produtos e serviços.    

• Pesquisa exploratória: é a pesquisa preliminar, realizada em 

campo. Ajuda a equipe a entender o contexto a ser 

trabalhado e fornece subsídios para definir perfis de 

usuários, atores, ambientes ou momentos do ciclo de vida do 

produto/serviço que serão explorados na imersão em 

profundidade.  

• Pesquisa Desk: é utilizada para colher informações sobre o 

tema alvo, em diversas fontes (websites, livros, revistas, 

blogs, artigos, entre outras) que não os usuários e os atores 

envolvidos diretamente com o projeto, sobretudo para 

identificar tendências sobre o tema e ou a assuntos análogos. 

O nome Desk originou-se de desktop. A partir do tema, é 

concebida uma árvore de assuntos relacionados para iniciar a 

pesquisa. As informações dessa árvore, muitas vezes, são 

obtidas através de uma pesquisa exploratória elas crescem e 
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se desdobram à medida que o pesquisador encontra novas 

informações relevantes para o projeto. 

• Entrevistas: em conversas com os atores envolvidos, são 

obtidas informações através de perguntas, cartões de 

evocação cultural, entre outras técnicas. São úteis para obter 

a história por trás das experiências de vida do entrevistado. 

O entrevistador incentiva o participante a explicar os seus 

“porquês”, para conseguir compreender o significado do que 

está sendo dito. Elas podem ser realizadas na casa do 

entrevistado, no trabalho dele, bem como em outro ambiente 

relacionado ao tema do projeto. 

• Cadernos de Sensibilização: são usados para coletar 

informações sobre o usuário com o mínimo de interferência 

sobre suas ações, ou quando o tema investigado se desenrola 

de forma intermitente ou por um longo período. São úteis na 

fase de imersão por possibilitar o entendimento do universo 

do usuário sem o pesquisador necessariamente ir até ele. São 

utilizados, geralmente, quando o “alvo” está fisicamente 

distante ou quando ele se sentir mais confortável registrando 

informações individualmente. Para confeccionar os cadernos 

mapeia-se o que se quer obter como resultado e, com base 

nisso, criam-se os exercícios a serem preenchidos pelos 

usuários. As atividades variam entre relatos de tarefas 

realizadas ao longo do dia, percepções sobre as experiências, 

colagens, orientação para registros fotográficos de alguma 

situação específica, entre outros. 

• Sessões generativas: é um encontro no qual os atores 

envolvidos com o e/ou tema alvo são convidados para dividir 

suas experiências e realizarem atividades a fim de expor suas 

visões sobre ele. A sessão generativa é uma abordagem que 

permite obter uma visão geral das experiências dos atores 

envolvidos. São distribuídos, com alguma antecedência, 

cadernos de sensibilização para que os atores selecionados 

participem do encontro. Os temas abordados nos exercícios 

servem para que os participantes cheguem ao encontro já 

envolvidos com eles. 

• Um dia na vida: é uma simulação da vida de um ator ou 

situação estudada. Os integrantes da equipe de projeto 
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assumem o papel do ator e ficam agindo, por um período, 

sob uma perspectiva diferente. Os integrantes da equipe 

devem estudar o tema de maneira a aprender sobre os 

comportamentos, atitudes, limitações a serem simuladas e 

reproduzir o que o usuário experimentaria. 

• Sombra: o ator é acompanhado por um período de tempo que 

inclua sua interação com o produto ou serviço que está sendo 

analisado. O objetivo é compreender como a pessoa se 

relaciona com o contexto do tema em foco, que tipo de 

artefatos e atores estão envolvidos, quais as emoções, 

expectativas e hábitos. Assim, identificam-se oportunidades 

e necessidades latentes que, muitas vezes, não seriam 

verbalizadas ou explicitadas em uma entrevista ou sessão 

generativa. O pesquisador segue o ator da forma menos 

intrusiva possível para acompanhar sua interação com o 

produto ou serviço em questão, sem perguntar ou interferir 

no contexto (VIANNA et al,2012). 

• Arqueologia do artefato: consiste em observar a maneira 

como as pessoas usam os artefatos. Esse tipo de observação 

revela muito a respeito do que os atores, foco de um 

determinado tipo de pesquisa, fazem e pensam a respeito de 

determinados serviços ou produtos. 

2.11.2 User Experience (UX) 

O termo User Experience conhecido como UX, de acordo com 

Buley (2013), foi cunhado originalmente, em 1990, pelo psicólogo 

cognitivo Donald Norman26 com o intuito de abranger todos os 

aspectos que envolvem a experiência do usuário com um produto. 

Ainda, segundo Buley (2013), esta é uma área muito extensa para ser 

sintetizada apenas como interface humana e usabilidade. 

Experiência do Usuário ou UX, é o termo usado na literatura 

para se referir à experiência como um conceito holístico (KORT; 

VERMEEREN; FOKKER, 2007). Nesse contexto a UX surgiu para 

                                                           
26O norte americano Donald A. Norman (1935) é professor de ciência 

cognitiva e psicologia nas Universidades da Califórnia, e Stanford e de 

ciência da computação na Northwestern. É reconhecido por ter cunhado o 

termo User Experience. 
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aliar a funcionalidade e a técnica com a experiência emocional 

existente no uso de um produto ou serviço. 

Embora este seja um papel muito importante, Law et al (2009) 

explicam que há muitas razões para a dificuldade de encontrar uma 

definição universal para a UX, entre elas, o fato da UX estar 

associada a vários conceitos difusos e dinâmicos como emocional, 

afetivo, experiencial, hedônicos e variáveis estéticas, o que faz com 

que a unidade de análise da UX seja muito maleável, uma vez que 

ela pode variar a partir de um único aspecto da interação com o 

produto ou serviço (LAW et al, 2009). Na visão de Hassenzahl 

(2008) ela consiste em um sentimento espontâneo relativo à 

interação com um produto ou serviço de caráter avaliativo podendo 

ser bom ou mau. 

Machado (2016) destaca que a preocupação em lidar com a 

experiência do usuário demonstra uma tendência das organizações de 

investir na empatia, como uma maneira de humanizar determinados 

processos.  

Unger e Chandler (2009) definem UX como sendo a criação e 

a sincronização de elementos que afetam a experiência do usuário de 

modo a influenciar suas percepções e comportamento. Esses 

elementos, para os referidos autores, podem incluir o tato (produtos 

tangíveis e suas embalagens), a audição (comerciais de TV ou rádio), 

o olfato (aroma de pão fresco em uma padaria) e, também, produtos 

com os quais os usuários interagem no plano virtual, como interfaces 

digitais (sites e aplicativos mobile). 

Os usuários, de acordo com Lowdermilk (2013), esperam ter 

uma boa experiência com os “produtos”com os quais interagem.  

Frisando que a existência de um produto, independente da sua 

natureza, deve-se a uma necessidade. Portanto qualquer produto tem, 

em tese, o “compromisso”de alcançar a sua finalidade, de maneira 

satisfatória para todas as partes envolvidas. 

Segundo Preece, Rogers e Sharp (2005, p.13), “a experiência 

do usuário diz respeito a como as pessoas se sentem em relação a um 

produto, ao prazer e à satisfação que sentem ao usá-lo”. 

Na visão de Unger e Chandler (2009, p.5): 

Para ser bem-sucedido, o design da experiência do 

usuário deve levar em conta os objetivos do negócio, 

do projeto, as necessidades dos usuários do produto e 

quaisquer limitações que afetarão a viabilidade das 
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características do produto (como as limitações 

técnicas ou restrições no orçamento do projeto ou 

nos prazos) (UNGER; CHANDLER, 2009, p.5). 

Segundo Moraes (2002), “usabilidade pode ser compreendida 

como a capacidade, em termos funcionais humanos, de um sistema 

ser usado facilmente e com eficiência pelo usuário”. Esse autor se 

referia a sistemas informáticos27, mas sua fala se adequa 

perfeitamente a outros tipos de sistemas e produtos, por essa razão 

ele está sendo citado aqui. 

Sobre o termo usabilidade, primariamente ele era utilizado 

para definir o grau de facilidade com que o usuário conseguia 

interagir com determinada interface no campo da informática. Com o 

passar do tempo o termo passou a ser empregado em sentido mais 

amplo. 

No âmbito do presente estudo a UX é percebida como uma 

ferramenta de aproximação do usuário com as práticas de GC. 

Quanto ao conceito de interface no que se refere a UX, nesse estudo 

ele se refere ao “objeto” “que faz a comunicação”, sendo assim, a 

todos os tipos de interfaces. 

Entendendo que produtos são meios de comunicação que nos 

transmitem significados, formas de uso, valores e funções 

(KRIPPENDORFF, 2006). 

A partir da identificação de diversas formas de interação, 

surgiram áreas de pesquisa e desenvolvimento, como a usabilidade, 

interação humano computador (HCI, ou IHC), ergonomia (ou fatores 

                                                           
27 Informática é um termo usado para descrever o conjunto das ciências 

relacionadas ao armazenamento, transmissão e processamento de 

informações em meios digitais, estando incluídas nesse grupo: a ciência da 

computação, a teoria da informação, o processo de cálculo, a análise 

numérica e os métodos teóricos da representação dos conhecimentos e da 

modelagem dos problemas. A informática também pode ser entendida como 

ciência que estuda o conjunto de informações e conhecimentos por meios 

digitais. 

O termo, no Brasil, é habitualmente usado para descrever especificamente o 

processo de tratamento da informação por meio de máquinas eletrônicas 

definidas como computadores. Embora não se deva confundir informática 

com computadores, na verdade ela existe por que esses existem. Fonte: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
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humanos), UX, ciência cognitiva, entre outras (REDISH, 2010; 

SAFFER, 2007). 

Essas áreas do conhecimento podem em um primeiro 

momento ser consideradas semelhantes por priorizarem o foco no 

usuário durante o desenvolvimento do projeto (KRIPPENDORFF, 

2006) e ter como meta proporcionar uma boa interação entre o 

indivíduo e o produto, mas cada uma dessas correntes possui 

ramificações e singularidades. 

Para Padovani, Schlemmer e Scariot (2012), a usabilidade se 

restringe aos aspectos objetivos referentes ao uso como facilidade de 

aprendizado, eficácia e eficiência, deixando os demais aspectos 

subjetivos a cargo da UX.   

Preece, Rogers e Sharp (2005) diferenciam a experiência do 

usuário da usabilidade ao considerarem a primeira um campo maior 

que objetiva garantir que os sistemas sejam: “satisfatórios, 

agradáveis, divertidos, interessantes, úteis, motivadores, 

esteticamente apreciáveis, incentivadores de criatividade, 

compensadores, emocionalmente adequados. 

De acordo com esses autores as metas de usabilidade são: 

eficácia, eficiência, segurança, utilidade, facilidade de aprender, 

facilidade de lembrar (PREECE; ROGERS; SHARP, 2005). 

Em tempo, quando se fala em produzir experiências 

agradáveis para o usuário, fala-se em detectar as suas necessidades e 

os seus desejos a fim de poder projetar soluções interessantes para 

satisfazê-los, sendo que para isso é necessário investigar seus 

hábitos, comportamentos e limitações. Vários detalhes devem ser 

considerados em um projeto que faça uso da UX, entre eles a 

usabilidade, a funcionalidade, a estética, o conteúdo, os aspectos 

sensoriais e os emocionais. Já foi observado que a interação entre um 

indivíduo e um produto não é necessariamente uma ação física, ela 

pode ocorrer a partir da percepção dele sobre o produto (geralmente 

visual), ou do ato de lembrar ou pensar no artefato 

(SCHIFFERSTEIN; HEKKERT, 2008).  

Mulling e Pereira (2012) colocam que a maioria das 

experiências possuem três estágios: atração, engajamento e 

conclusão. 

a) Atração: necessária para começar a experiência, pode ser 

cognitiva, visual, auditiva ou outro sentido; 
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b) Engajamento: é a integração do usuário com o produto, a 

aceitação. Pode-se dizer que é a experiência em si; 

c) Conclusão: pode ocorrer de várias maneiras mas sempre, 

provendo algum tipo de resolução.  
A UX é muito importante, pois quanto mais prazerosa, 

agradável e fácil for a interação do usuário com o sistema ou o 

serviço, maiores serão as chances de comprometê-lo, de alguma 

maneira, com o produto oferecido (MULLING; PEREIRA, 2012).  

A prática das técnicas de UX têm como meta a qualidade da 

interação das pessoas com produtos, sistemas ou serviços.  

Lima (2013) publicitou on line os 10 princípios atrás da 

grande experiência do usuário de Matt Watkinson28, são eles:  

1. Refletir a identidade: As pessoas gostam de usar coisas que 

reforçam e justificam as suas crenças e valores, bem como 

de estar inseridas em grupos que “usam” as mesmas coisas; 

2. Satisfazer seus maiores objetivos. O objetivo de qualquer 

produto ou serviço é satisfazer o objetivo de quem o 

necessita ou o quer; 

3. Atenção aos mínimos detalhes; 

4. Atender às expectativas; 

5. Redução de esforço. As pessoas gostam de realizar tarefas de 

maneira simples. Nem sempre é possível, mas deve haver 

um esforço em simplificar os processos; 

6. Evitar o stress. As experiências devem fluir da maneira mais 

tranquila possível;  

7. Estimular os sentidos: todas as experiências são 

multissensoriais, por essa razão, para proporcionar uma boa 

experiência os sentidos precisam ser entendidos como um 

conjunto que funcionam de forma sistêmica; 

8. Engajamento social; 
9. Controle do usuário. Os usuários precisam sentir-se no 

controle da situação; 

10. Emoções. O usuário deve ter boas emoções, ou pelo menos 

não ter emoções negativas.  

Agner (2006, p.29), em seu livro sobre ergo design e 

arquitetura de informação, descreveu a lista de princípios elaborada 

                                                           
28 Matt Watkinson: Escritor, palestrante e consultor. Autor dos dez 

princípios por trás das grandes experiências do usuário. 
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por Ben Shneiderman29, pesquisador da universidade de Maryland, 

EUA, anunciada, por ele mesmo, como as “ oito regras de ouro do 

design de interfaces”: 

1. Manter a consistência. Levar em conta padrões existentes 

para facilitar o aprendizado; 

2. Atalhos servem para diminuir tempo de execução das ações 

por usuários mais experientes; 

3. Retroalimentação. Os usuários devem receber feedbacks 

sobre suas ações; 

4. Diálogos com início, meio e fim. Os usuários devem receber 

mensagens claras sobre a evolução e a conclusão das tarefas; 

5. Prevenção de erros. O sistema deve prever o máximo de 

erros que o usuário possa cometer a fim de preveni-los e, 

também deve instruir o usuário sobre como realizar as 

“tarefas”da forma correta; 

6. Toda ação deve poder ser reversível; 

7. O controle do usuário. Os usuários querem ter a sensação de 

que controlam o sistema e/ou o processo em que está 

inserido; 

8. Ficar atento ao fato das pessoas terem memória curta. Por 

isso, não investir em processos muito longos e especialistas. 

Deve ser destacado, para a compreensão do porquê dessa lista 

ser referenciada no presente estudo que embora ela tenha sido 

elaborada a partir de pesquisas relativas a interação humano-

computador (IHC ou HCI), pode ser facilmente adaptada para todas 

as áreas nas quais a UX pode ser empregada. 

Como adendo a essa ressalva, vale a afirmação de Tullis e 

Albert (2008) de que a experiência do usuário diz respeito a todos os 

aspectos da interação entre um sujeito e um produto e uma aplicação 

ou sistema. Esses autores defendem que as métricas de usabilidade 

podem revelar algo sobre a experiência do usuário: aspectos 

                                                           
29Ben Shneiderman (1947) é um cientista, norte americano, da computação 

e professor de Ciência da Computação do Laboratório de Interação 

Humano-Computador na Universidade de Maryland, College Park. Além de 

seu trabalho em design da interface do usuário, ele também definiu a área de 

pesquisa de usabilidade universal para incentivar uma maior atenção para 

diversos usuários, línguas, culturas, tamanhos de tela, velocidades de rede e 

plataformas de tecnologia. 
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relacionados à eficácia (ser capaz de completar uma tarefa), à 

eficiência (a quantidade de esforço necessário para concluir a tarefa), 

ou satisfação (o grau em que o usuário estava feliz com a sua 

experiência ao executar a tarefa). Contudo, eles consideraram 

importante sublinhar a diferença entre os termos usabilidade e 

experiência do usuário e/ou User Experience (UX): 

Usabilidade, conforme a ISO 9241-11, é a extensão 

na qual um produto pode ser “utilizado por usuários 

específicos para alcançar objetivos específicos com 

eficácia, eficiência e satisfação, num contexto de uso 

específico”. Por outro lado, a UX é usualmente 

considerada a habilidade do usuário em usar o 

produto ou sistema para realizar a tarefa com 

sucesso; envolve a interação entre o sujeito e o 

objeto (produto ou sistema), assim como 

pensamento, sentimentos e percepções que resultam 

das interações (TULLIS; ALBERT,2008). 

Embora seja perceptível que não há exatamente um consenso 

sobre a definição do termo User Experience (UX) (DESMET, 2007; 

HASSENZAHL, 2006; SWARD, 2007), ele tem sido cada vez mais 

empregado em definições de serviços, cargos ou propósitos de 

empresas. 

No site do grupo de consultoria NN/g Nielsen Norman 

Group30, encontra-se uma definição de UX advinda do próprio 

grupo: 

A UX engloba todos os aspectos da interação do 

usuário com a organização, seus serviços e seus 

produtos. O primeiro requisito para uma experiência 

de usuário exemplar é atender às necessidades exatas 

do cliente, sem confusão ou incômodo. Em seguida, 

vem a simplicidade e elegância que produz produtos 

que são uma alegria de possuir e uma alegria de usar. 

                                                           
30 O professor e psicólogo cognitivo, norte americano, Donald A. Norman, 

reconhecido publicamente por ter cunhado o termo User Experience, é 

cofundador do Nielsen Norman Group, um grupo de consultoria em 

assuntos de usabilidade que inclui Jakob Nielsen e Bruce "Tog" Tognazzini. 

URL do site do grupo: https://www.nngroup.com/ 

 

https://www.nngroup.com/
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UX na verdade, vai muito além de proporcionar aos 

clientes o que eles dizem que querem, ou do 

fornecimento de recursos existentes em uma lista. 

Para obter qualidade no que diz respeito a ela deve 

haver uma fusão de várias disciplinas. (User 

Experience- NN/g Nielsen Norman Group, [20--?]). 

Garret (2002), em seu livro “The Elements of User 

Experience” ao discorrer sobre o significado de UX, afirma que User 

Experience é o modo de perceber como um produto funciona no 

mundo real. No entendimento desse autor, cada produto proporciona 

uma experiência de usuário: jornais, garrafas de ketchup, poltrona 

reclinável, camisas etc. (GARRET, 2002). 

Kuniavsky (2003) indica a importância da UX ao colocar que 

uma boa experiência não é garantia de sucesso, mas uma experiência 

ruim tem tudo para levar um produto ao fracasso. Segundo ele, uma 

boa experiência de usuário se deve a quanto um produto é usável, 

funcional (se corresponde as expectativas), eficiente (rapidez em 

atingir o objetivo sem cometer erros) e desejável (a resposta 

emocional para o produto) (KUNIAVSKY, 2003). 

2.12 DIRETRIZES DESTINADAS À GESTÃO DO 

CONHECIMENTO NAS ORGANIZAÇÕES. 

Para trabalhar com o conhecimento de forma coerente e 

integrada aos processos de uma organização, é importante, 

primeiramente, que sejam elencadas e disponibilizadas 

recomendações básicas e/ou diretrizes, destinadas a qualquer 

abordagem de GC que venha a ser utilizada.  

Elas servem para nortear os profissionais encarregados de 

trabalhar com a GC bem como todos os atores envolvidos no 

processo. 

De acordo com Sousa et al (2001), a motivação para constituir 

diretrizes destinadas à GC está na crença de que esta, se relaciona 

com a Gestão de Pessoas e, que tal relação, gera características 

específicas nesta última sem as quais as empresas não conseguem 

ambiente e condições propícias para o desenvolvimento continuado, 

para a criatividade, para a inovação e aprendizado organizacional. 

Isso direciona os esforços a fim de serem alcançados os objetivos 

estratégicos da organização. 
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2. 13 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

Nesse capítulo foi visto que o conceito de cultura é objeto de 

controvérsias.  

Contudo, embora o vocábulo em si possua inúmeros 

significados a cultura, enquanto conjunto de significados elaborados 

e reelaborados por grupos sociais distintos a respeito das diversas 

esferas da vida, vem adquirindo na contemporaneidade um papel 

cada vez mais significativo na vida das pessoas.  

No que tange ao sentido/significado de organização, tendo por 

base a visão da análise do comportamento, a partir da argumentação 

exposta nesse capítulo, é possível entendê-la como a interação 

dinâmica entre o comportamento de seres humanos e seus 

produtos/realizações.  

Em relação a isso ficou evidente que, independente de sua 

natureza ou constituição, as organizações se mantêm pelos 

“produtos” que elaboram e que no caso de uma organização pública, 

o produto elaborado é o atendimento à população.  

Entendendo que para uma organização viabilizar sua 

sobrevivência ela necessita de diversas formas de planejamento e 

diversas estratégias para lidar com, entre outros elementos, os 

indivíduos em interação.  

Essa fundamentação teórica propiciou o entendimento: que 

uma organização é um sistema cultural; que cultura organizacional 

pode e deve (se necessário) ser modificada para garantir o alcance 

dos objetivos estratégicos; que a cultura organizacional orientada 

para o conhecimento é fundamental para que os processos de GC 

obtenham o êxito esperado; que a cultura organizacional deve 

garantir o envolvimento e a colaboração das pessoas, promover o 

compartilhamento da informação e do conhecimento, e promover a 

integração entre pessoas e diferentes níveis organizacionais.  

Quanto ao compartilhamento da informação e do 

conhecimento, foi evidenciado que ele consiste em um processo que 

depende das pessoas da organização, mais especificamente, da 

interação e das relações entre elas, e que esse processo esbarra nas 

crenças, valores e costumes individuais que também integram, 

também, a cultura organizacional. 

Nesse sentido, foi exposto que a troca de informação e 

conhecimento entre seus integrantes se tornou essencial para as 
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organizações em vista dessa ação poder criar um efeito sinergístico, 

no que se refere à criatividade das pessoas, que é muito importante 

para as estratégias das organizações que vivem na 

contemporaneidade um ambiente de mutabilidade. 

No concernente ao compartilhamento de informação e de 

conhecimento, foi salientado que a “qualidade” de ambos, pode ser 

influenciada por fatores contextuais próprios da organização e da 

situação vivenciada por ela assim como por fatores individuais 

oriundos dos seus atores como, por exemplo, a cultura de cada um.  

Também foram relacionadas nesse capítulo algumas práticas já 

testadas para transpor barreiras ao compartilhamento do 

conhecimento entre elas: motivar os atores a compartilhar o seu 

conhecimento por meio de benefícios; facilitar o compartilhamento 

através da promoção de ambientes propícios; gerar confiança entre a 

organização e seus colaboradores.  

 E dito que: inspirar pessoas a disponibilizar o seu 

conhecimento individual para toda a organização é essencial para a 

GC; que os gestores precisam, sempre que necessário, mudar a 

cultura existente de forma a tornar os funcionários receptivos, 

colaboradores e comprometidos com as estratégias e preceitos 

relativos ao compartilhamento do conhecimento dentro da 

organização; que a cultura corporativa da organização é um fator 

importante para o sucesso da GC; que o gerenciamento da 

informação e do conhecimento se tornou imprescindível para as 

organizações; que adaptação virou a palavra da vez no universo do 

trabalho. 

 Entretanto ficou evidente que, embora a GC seja uma 

necessidade premente, empreendê-la é confrontar questões 

específicas existentes nas organizações, o que nem sempre é tarefa 

fácil, uma vez que a própria cultura organizacional pode ser um fator 

impeditivo à transferência interna de conhecimentos e que a grande 

dificuldade em gerenciar o conhecimento está em “mudar” o 

comportamento dos funcionários.  

Nesse sentido, foi destacada a importância de componentes 

psicológicos, profundos e inconscientes serem admitidos e aceitos 

como reais e como variáveis constantes nas situações de interação 

humana, caso contrário, as dificuldades de comunicação, 

relacionamento e trabalho em equipe, continuarão existindo, uma vez 

que a cultura da empresa não é algo externo ao indivíduo que a 
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forma. Não é preexistente. Ela é construída a partir das interações 

dos indivíduos. Assim, uma organização é um ambiente onde as 

subculturas propiciam condições para o funcionamento do cotidiano 

dos departamentos e/ou setores, delimitam territórios, definem o 

ritmo de trabalho, organizam as relações entre os trabalhadores e 

imaginam soluções para os problemas técnicos da produção. 

No tocante a diversidade cultural dos atores de uma 

organização, esse fenômeno foi relatado como um paradoxo, uma 

vez que a diversidade cultural constitui um desafio para as 

organizações com inúmeros benefícios possíveis, mas também traz a 

possibilidade de conflitos intergrupais, que podem, até mesmo, 

neutralizar algumas de suas vantagens. 

A partir dessas argumentações fez-se possível o entendimento 

que tanto a cultura organizacional quanto a diversidade cultural dos 

atores de uma organização podem resultar, e resultam, em barreiras 

culturais a vários processos dentro dela, entre eles a efetivação da 

GC. 

Em relação ao serviço público, foi exposto: que ele consiste 

em atividade que tem por responsável o Poder Público, bem como 

toda atividade desempenhada direta e indiretamente pelo Estado, 

visando solucionar necessidades essenciais do cidadão, da 

coletividade ou do próprio Estado; que o conceito de serviço público 

se transforma de acordo com a dinâmica do contexto social, político 

e econômico no qual ele se insere, assim como a noção do que ele 

trata é interpretada de acordo com o modelo de Estado e estruturada 

de acordo com o nível de intervenção estatal na atividade econômica; 

que há consenso jurídico em conceber o serviço público como uma 

atividade e o que varia é a compreensão da natureza dessa atividade e 

das suas formas de atuação.  

Sobre o fator público, entendeu-se que todas as organizações 

pertencem à mesma espécie: todas são “organizações” e, por isso, 

guardam algumas características comuns. Todas possuem, em última 

instância, uma finalidade pública. 

A configuração de qualquer organização pública também 

revela determinados padrões de interações entre seus sujeitos e, se 

por cultura organizacional entende-se o sistema de significados 

compartilhados pelos sujeitos de uma organização que lhes dá algum 

tipo de identidade coletiva, a cultura das organizações públicas é 
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marcada pelo modo como se instituíram as relações entre estado e 

sociedade, bem como as relações do sujeito com a coisa pública.  

Assim foi observado que o “poder do cérebro” é uma 

realidade, também nas organizações públicas e que o gerenciamento 

dos ativos intelectuais tem se tornado uma das tarefas mais 

importantes nessas organizações, uma vez que o conhecimento se 

tornou um ativo muito valorizado. 

Essa fundamentação teórica indicou que é difícil encontrar, na 

contemporaneidade, um único setor, empresa ou organização de 

qualquer espécie que não tenha passado a fazer uso intensivo da 

informação, que não tenha se tornado dependente do conhecimento 

como instrumento gerencial, mesmo sem a admissão explicita dessa 

prática, sem entendê-la e/ou acreditar nela. 

Nesse sentido, ela mostrou que os colaboradores são 

fundamentais para fazer a diferença no modo de agir das 

organizações.  

“O homem volta, então, a ser alavanca na sobrevivência das 

instituições. Não mais aquela mão de obra puramente mecânica, mas 

sim um novo colaborador, um colaborador menos mecanicista e mais 

pensante” (QUEL, 2006). 

Em relação ao desenvolvimento de ambientes informacionais 

cooperativos voltados ao compartilhamento de informações nas 

organizações, foi observado que os problemas realmente difíceis 

quase nunca são os problemas técnicos, mas aqueles que têm uma 

natureza organizacional e que o compartilhamento da informação flui 

melhor em uma atmosfera de reciprocidade e de cooperação.  

A comunicação interna foi descrita como todos os tipos de 

fenômenos que facilitam ou complicam as relações nas organizações. 

Sob essa perspectiva, os processos comunicacionais configuram-se 

em processos de informação, reflexão e compreensão, que utilizando 

meios adequados para dialogar ou interagir com a organização, 

enquanto um todo, podem provocar mudanças significativas no 

sistema contínuo de relacionamento entre as pessoas que a compõem. 

E a GC foi explicada como o gerenciamento dos processos que 

regem a criação, a disseminação e a utilização do conhecimento 

através da união da estrutura organizacional, da tecnologia e das 

pessoas, para criar conhecimentos úteis, resolver problemas e tomar 

decisões na organização. Com base nesse enunciado o principal 

objetivo dela é identificar e potencializar os recursos informacionais 
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de uma organização o que inclui ensiná-la a aprender e adaptar-se às 

mudanças ambientais.  

Observou-se a existência de muitas abordagens para a gestão 

do capital intelectual nas organizações, que todas elas buscam 

envolver o ambiente, os agentes, os processos de criação, 

mapeamento e transferência dos conhecimentos e que todas têm 

como objetivo principal atingir uma vantagem competitiva 

sustentável para as organizações. 

Entretanto toda a argumentação exposta ao longo desse 

capítulo propicia o entendimento da necessidade premente de 

gerenciar as barreiras culturais à efetivação da GC nas organizações. 

Para isso é importante, primeiramente, que sejam elencadas e 

disponibilizadas recomendações básicas e/ou diretrizes, destinadas 

ao gerenciamento das barreiras culturais à efetivação da GC nas 

organizações públicas que são o foco do presente estudo.  

Elas servem para nortear os profissionais encarregados de 

trabalhar com a GC bem como todos os atores envolvidos no 

processo. 

 Uma maneira para fazer com que essas diretrizes sejam 

permeáveis à organização é elaborá-las de maneira colaborativa junto 

com todos os atores da organização interessados em fazê-lo. Para 

isso a proposta é usar, como recurso, alguns preceitos do Design 

Thinking e da UX no processo de elaboração delas.  

Como foi explicado nesse capítulo, o Design Thinking consiste 

em um método que prima pela abordagem colaborativa de resolução 

de problemas, centrada no usuário. O processo de criação através 

dele deve necessariamente ocorrer em um ambiente colaborativo que 

abarque em sua base a emoção e a satisfação de quem cria que, por 

sua vez, é também a do usuário/consumidor.  Já a UX usa a 

experiência do usuário de modo a influenciar suas percepções e 

comportamento. Essa experiência pode incluir o tato (produtos 

tangíveis e suas embalagens), a audição (comerciais de TV ou rádio), 

o olfato (aroma de pão fresco em uma padaria) e também produtos 

com os quais os usuários interagem no plano virtual, como interfaces 

digitais (sites e aplicativos mobile). 

Esse método parte da premissa que os usuários esperam ter 

uma boa experiência com os “produtos” com os quais interagem.  

Frisando que a existência de um produto, independente da sua 

natureza, deve-se a uma necessidade. Portanto, qualquer “produto” 
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tem, em tese, o compromisso de alcançar a sua finalidade de maneira 

satisfatória para todas as partes envolvidas. 

A experiência do usuário diz respeito a como as pessoas se 

sentem em relação a um produto, ao prazer e à satisfação que elas 

sentem ao usá-lo.  

Entendendo que produtos são meios de comunicação que nos 

transmitem significados, formas de uso, valores e funções.  

No próximo capítulo são descritas as ferramentas e os métodos 

usados para desenvolver esse estudo, para verificar o pressuposto 

proposto nele e para chegar aos resultados almejados. 
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CAPITULO 3  

3.1 PERCURSO METODOLÓGICO 

Nessa pesquisa, quanto à abordagem, foram utilizados 

métodos de natureza qualitativa devido ao entendimento que a 

pesquisa qualitativa é vantajosa à análise da realidade do 

desenvolvimento social global, cada vez mais complexa, com seus 

cenários novos e o desafio de considerar cada vez mais o olhar das 

pessoas envolvidas nos processos de produção de bens, serviços e 

conhecimento tendo em vista a presença, cada vez mais frequente, de 

fenômenos que valorizam e demandam uma efetiva participação 

humana (VIANNA, 2006). 

 Nesse caso específico, usar mais de um método31, 

conjuntamente, deveu-se à suposição que essa opção possibilitaria a 

ampliação de perspectivas e consequentemente propiciaria um 

conhecimento mais profundo do objeto de pesquisa, além de um grau 

maior de cientificidade. 

Do ponto de vista da natureza, esta pesquisa é aplicada, uma 

vez que objetiva produzir conhecimentos para aplicação prática: um 

conjunto de diretrizes à gestão das barreiras culturais à efetivação da 

GC nas organizações públicas. 

Quanto aos objetivos, essa pesquisa pode ser definida como 

exploratória e descritiva. Exploratória porque observou, registrou e 

analisou informações tendo a preocupação de não as manipular, 

posturas estas, na visão de Triniños (1987), Cervo e Bervian (1996) e 

Santos (1999), de uma pesquisa exploratória. E descritiva em vista de 

que em pesquisas descritivas o estudo, a análise, o registro e a 

interpretação dos fatos do mundo físico são realizados sem a 

interferência do pesquisador, a sua finalidade é observar, registrar e 

analisar os fenômenos ou sistemas técnicos sem, contudo, entrar no 

mérito dos conteúdos (GIL,1999; BARROS; LEHFELD, 2007). 

                                                           
31 Informações advindas de diferentes ângulos podem ser usadas para 

corroborar, elaborar ou iluminar o problema de pesquisa. O uso de vários 

métodos/abordagens em uma pesquisa limita os vieses pessoais e 

metodológicos (DECROP, 2004). 
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Ressaltando que a escolha por um determinado método 

científico ou por utilizar mais de um deve-se a uma ótica particular32, 

uma vez que nenhum é superior em relação ao outro, ou, a outras 

abordagens (FEYERABEND, 1991). 

Visando proporcionar ao leitor deste relato o melhor 

entendimento possível do percurso metodológico da pesquisa nele 

descrita, o presente capítulo foi organizado da seguinte maneira: no 

item 3.2 o leitor é apresentado ao local da pesquisa, é informado 

sobre a razão da escolha desse local e sobre quem participou dela; no 

item 3.3 é apresentada a perspectiva teórica adotada pela 

pesquisadora, referente aos métodos e ferramentas usados na 

pesquisa, no item 3.4 são expostas as quatro fases da pesquisa, no 

item 3.5 são descritos os procedimentos realizados para analisar os 

dados obtidos no seu decorrer e no item 3.6 é relatada a ética da 

pesquisa.  

3.2 LOCAL E PARTICIPANTES DA PESQUISA 

3.2.1 Local da pesquisa 

 

A presente pesquisa foi realizada na Fundação Catarinense de 

Cultura (FCC), uma instituição vinculada à Secretaria de Estado de 

Turismo, Cultura e Esporte (SOL), criada oficialmente em 24 de 

abril de 1979 pelo Decreto Estadual nº 7439, que tem por missão 

valorizar a cultura, por meio de ações que estimulem, promovam e 

preservem a memória e a produção artística catarinense. Para tanto, 

ela executa políticas de apoio à cultura; formula, coordena e executa 

programas de incentivo às manifestações artístico-culturais; estimula 

pesquisas sobre arte e cultura; apoia instituições culturais públicas e 

privadas; incentiva a produção e a divulgação de eventos culturais e 

trabalha no sentido de integrar a comunidade às atividades culturais. 

No que tange ao patrimônio cultural de Santa Catarina, a FCC 

age através de ações efetivas em diversas áreas como a museal, mas 

também através ações como tombamentos de edificações e objetos 

com valor histórico-cultural, restauração, conservação de bens 

culturais, além de realizar e/ou promover o registro e a valorização 

de bens culturais de natureza imaterial. A difusão artística também é 

                                                           
32 Que pode ou não ser modificada por um grupo ou circunstância. 
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uma das áreas de atuação da FCC. Este tipo de ação ocorre por meio 

de oficinas, publicações especializadas e eventos artísticos de teatro, 

dança, música, pintura, fotografia, entre outros. A FCC tem sob sua 

responsabilidade o Teatro Álvaro de Carvalho (TAC), o complexo 

cultural do Centro Integrado de Cultura (CIC), que compreende o 

Teatro Ademir Rosa, o Museu de Arte de Santa Catarina (MASC), o 

Museu de Imagem e Som (MIS/SC), as Oficinas de Arte, a Escolinha 

de Artes e o Espaço Cultural Lindolf Bell. A FCC administra 

também a Casa da Alfândega, a Biblioteca Pública de Santa Catarina, 

o Museu Histórico de Santa Catarina, o Museu Etnográfico Casa dos 

Açores (em Biguaçu-SC), o Museu Casa de Campo Governador 

Hercílio Luz (em Rancho Queimado-SC) e o Museu Nacional do 

Mar - Embarcações Brasileiras (em São Francisco do Sul-SC) 

(Fonte: site da FCC). 

A estrutura de funcionamento da FCC é dividida entre o 

gabinete da presidência e três diretorias. A Diretoria de 

Administração, a Diretoria de Preservação de Patrimônio Cultural e a 

Diretoria de Difusão Artística. Tanto o gabinete da presidência como 

cada uma das três diretorias da FCC são subdivididas por setores de 

competência. 

A razão da escolha da FCC para realização dessa pesquisa foi 

que ela não fazia uso, na ocasião em que esse estudo começou, de 

nenhuma prática de GC33 bem como de nenhuma ferramenta para 

esse fim. Essa realidade que, no âmbito desse estudo, era requisito 

para a escolha do local, foi identificada através de observação 

empírica anterior ao começo da pesquisa e posteriormente 

comprovada durante a Fase1, através do método Observação 

Participante e das reuniões informais com integrantes do corpo 

técnico dela, realizadas na referida fase34.  

Além dessa razão o que fomentou a opção por ela ao invés de 

por outra organização pública, que, também, contava com esse 
                                                           
33O conceito de práticas de GC, adotado no âmbito desse estudo, provém 

dos estudos de Batista et al. (2005) que expõe que as práticas de gestão do 

conhecimento podem ser definidas como práticas de gestão organizacional 

voltadas para produção, retenção, disseminação, compartilhamento e 

aplicação do conhecimento dentro das organizações bem como na relação 

dessas com o mundo exterior. 
34 Ver item 3.3.1 Perspectiva teórica adotada, referente aos métodos e 

ferramentas utilizados, e item 3.4 FASES DA PESQUISA, Fase 1. 
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requisito, foi que embora o seu substrato fosse a cultura, condição 

que por si só permitiria a pressuposição de que a gestão da 

informação e a gestão do conhecimento tivessem um lugar de 

destaque nela, isso não ocorria, ao contrário, foi constatada uma 

resistência muito grande no concernente ao compartilhamento de 

informações e de conhecimento de todos os níveis no seu âmbito, 

particularidade que resultou na motivação em escolhê-la.   

3.2.2 Participantes da pesquisa 

Participaram dessa pesquisa cento e oito servidores públicos 

de uma única organização, a FCC.  O critério para participação foi 

serem servidores públicos lotados na organização eleita, para 

realização da presente pesquisa.  

Não foi levado em conta: gênero, escolaridade, se eram 

servidores efetivos ou comissionados, se eram servidores exercendo 

cargos de nível médio ou superior, o cargo que ocupavam, se 

ocupavam ou não algum cargo de gestão, se exerciam alguma função 

específica. Não participaram da presente pesquisa servidores 

terceirizados35. 

Durante o processo a ordem de participação ocorreu de 

maneira aleatória, em função da oportunidade propiciada pela 

disponibilidade de tempo e da vontade dos servidores.  

População participante Total 

Gestores 16 

Analistas técnicos em Gestão Cultural 92 

Total de participantes 108 

Quadro 11- População participante da pesquisa. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

3.3 MÉTODOS E FERRAMENTAS  

A presente pesquisa começou a partir da identificação, 

resultante de uma observação empírica, de uma problemática 

decorrente da diversidade cultural dos atores das organizações e da 

                                                           
35 No serviço público de Santa Catarina existe a prática de contratar mão de 

obra através de empresas para várias funções, geralmente administrativas e 

de zeladoria. 
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certeza da pesquisadora de querer estudar essa problemática em 

profundidade. 

Com relação aos métodos, técnicas e ferramentas utilizadas 

para coletar dados sobre essa problemática, as opções foram: 

✓ Revisão de literatura; 

✓ Pesquisa bibliográfica; 

✓ Observação Participante36 apoiado pelas técnicas do Design 

Thinking, reenquadramento, imersão em profundidade e 

arqueologia do artefato; por entrevistas abertas e 

semiestruturadas; por uma ferramenta informática de apoio à 

GC37, eleita e estruturada durante a presente pesquisa para 

apoiá-la, em conjunto com o corpo técnico da organização.  

Para constituir a ferramenta informática, intitulada fcc-

bibliovirtual, foram realizadas, na Fase 1, reuniões informais com 

técnicos nas quais foram utilizados, além das técnicas imersão em 

profundidade, e reenquadramento, alguns recursos da UX como, por 

exemplo, proposição de valor, entrevistas com os stakeholders38, 

fluxo do usuário e wireframes39. 

No que tange às entrevistas, tanto nas abertas como nas 

semiestruturadas, não foi em nenhum momento utilizado gravador 

e/ou câmera. Essa decisão visou não causar nenhum tipo de 

constrangimento, inibição, desvio de foco, do entrevistado, bem 

como a perda da naturalidade e/ou da espontaneidade dele. 

Para compor o conjunto inicial de diretrizes à efetivação da 

GC nas organizações públicas, a opção foi usar as mesmas técnicas, 

das abordagens Design Thinking e UX, que foram utilizadas para 

constituir a ferramenta informática fcc-bibliovirtual. Essa opção 

                                                           
36 Informações sobre os métodos, técnicas e ferramentas ver subitem 3.3.1. 
37 Essa ferramenta informática destinada a apoiar práticas de GC consiste 

em um ambiente nos moldes de uma intranet com acesso livre a todos os 

servidores públicos do quadro da Fundação Catarinense de Cultura (FCC), o 

local em que foi realizada essa pesquisa. Ela foi concebida de forma 

colaborativa com o corpo técnico da organização, na Fase 1 da pesquisa e 

implementada na Fase 2, visando o compartilhamento de informações e 

conhecimento bem como a aquisição de conhecimento. 
38 No presente trabalho um stakeholder é entendido como qualquer pessoa 

ou organização que tenha interesse, ou seja afetado pelo projeto. A palavra 

vem de: stake: interesse, participação, risco. Holder: aquele que possui. 
39 Nesse caso um guia visual que representa a estrutura da página.  
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deveu-se ao pressuposto que usá-las em conjunto, para esse fim, seria 

um recurso valioso para auxiliar no gerenciamento das barreiras 

culturais relativas a essa efetivação, em vista de ambas abordagens 

focarem no usuário e ambas terem uma natureza integradora, 

características importantes no concernente a tornar essas diretrizes 

permeáveis à cultura vigente na organização. 

 No que diz respeito à UX, nesse contexto, ela foi utilizada 

para definir como os servidores da FCC utilizariam a fcc-

bibliovirtual, a fim de garantir uma interação agradável deles com 

essa ferramenta. 

Ressaltando que o grau de facilidade com que se usa um 

produto ou serviço é denominado “usabilidade” e que quanto mais 

fácil for a usabilidade, melhor será a experiência do usuário. 

Para definir o conjunto final de diretrizes destinadas 

especificamente ao gerenciamento das barreiras culturais à 

efetivação da GC nas organizações públicas40, a partir da análise do 

processo e dos resultados referentes à composição do conjunto inicial 

de diretrizes, a opção foi usar as mesmas técnicas empregadas no 

conjunto inicial: imersão em profundidade, entrevistas e a 

arqueologia do artefato41. 

Na sequência foi aplicado o método Delphi para validá-las, 

ressaltando que somente o conjunto de diretrizes final foi validado 

através desse método. 

3.3.1 Perspectiva teórica adotada, referente aos métodos e 

ferramentas utilizados na presente pesquisa.  

Etimologicamente a palavra metodologia resulta do vocábulo 

grego methodos que é composto por meta (objetivo, finalidade) e 

hodos (caminho, intermediação), ou seja, pode-se dizer que 

methodos significa caminho para se atingir um objetivo. Por sua vez, 

logia quer dizer conhecimento, estudo. Assim, metodologia significa, 

em sua essência, o estudo dos métodos, dos caminhos a percorrer, 

tendo em vista o alcance de uma meta, objetivo ou finalidade 

(ROSA; RODRIGUES, 2014). 

                                                           
40 Que é o objetivo geral do presente estudo. 
41 Entrevistas e arqueologia do artefato são abordagens usadas na imersão 

em profundidade que é uma técnica do Design Thinking. 



131 

 

Em vista de existirem perspectivas diferentes sobre uma 

mesma metodologia/abordagem/técnica/procedimento de pesquisa, 

que podem originar caminhos diferentes, para alcançar uma 

determinada meta resultantes, em alguns casos, do entendimento 

particular que um indivíduo possa ter da proposta em si. A ideia 

deste item é deixar claro para o leitor qual a perspectiva teórica 

adotada sobre cada método/abordagem/técnica/procedimento 

escolhido para ser utilizado no presente estudo.  

Nesse sentido deve-se ressaltar que a perspectiva adotada tem 

relação com a visão de mundo e com a área de conhecimento do 

pesquisador e, portanto, é um elemento importante para entender um 

estudo na sua totalidade. 

 

3.3.1.1 Revisão de literatura e pesquisa bibliográfica 

No âmbito do presente estudo a perspectiva sobre ambos 

métodos é a defendida por Lima e Mioto (2007): 

Não é raro que a pesquisa bibliográfica apareça 

caracterizada como revisão de literatura ou revisão 

bibliográfica. Isto acontece porque falta 

compreensão de que a revisão de literatura é apenas 

um pré-requisito para a realização de toda e qualquer 

pesquisa, ao passo que a pesquisa bibliográfica 

implica em um conjunto ordenado de procedimentos 

de busca por soluções, atento ao objeto de estudo, e 

que, por isso, não pode ser aleatório (LIMA; 

MIOTO, 2007). 

Nesse contexto sobre a pesquisa bibliográfica, deve ser 

destacado que o objetivo dela é fundamentar teoricamente o objeto 

de estudo, contribuindo com elementos que subsidiam a análise 

futura dos dados obtidos. É nesse ponto que ela difere da revisão 

bibliográfica. Ela vai além da simples observação de dados contidos 

nas fontes pesquisadas, uma vez que imprime sobre eles a teoria, a 

compreensão crítica do significado existente neles (LIMA; MIOTO, 

2007). 

Entre os autores que corroboram com essa visão sobre a 

revisão de literatura e a pesquisa bibliográfica encontram-se Caldas 

(1986), Moreira (2004), Lima e Mioto (2007), Correia e Souza 

(2010). 
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3.3.1.2 Observação Participante 

É uma técnica que se caracteriza pelo contato direto, frequente 

e prolongado do investigador com os atores sociais estudados. O 

próprio investigador é instrumento de pesquisa. É ele que recolhe os 

dados e os interpreta. A Observação Participante é uma técnica de 

investigação, usualmente complementada por entrevistas 

semiestruturadas ou livres assim como também por outras técnicas 

e/ou ferramentas. Para a sua utilização como procedimento 

científico, é preciso obedecer a critérios, tais como responder a 

objetivos prévios, e ter resultados sujeitos à avaliação. Entende-se 

como Observação Participante o trabalho de campo no seu conjunto, 

desde a chegada do investigador ao campo de pesquisa. A proposta é 

obter uma perspectiva geral dos aspectos sociais, das interações e do 

que acontece em campo, a última etapa do método Observação 

Participante é a observação seletiva, que ocorre depois das várias 

observações em campo, já no decurso da elaboração do relatório. É o 

“refinar” das observações, (LIMA; ALMEIDA; LIMA,1999; 

QUEIROZ,2007; VALLADARES, 2007; CORREIA, 2009). 

3.3.1.3 Ferramenta informática 

A proposta foi que esse ambiente funcionasse como uma 

ferramenta de apoio à GC e como instrumento de pesquisa para o 

presente estudo. Ressaltando que a concepção desse ambiente partiu 

da identificação, através das entrevistas abertas com os atores da 

organização, da necessidade emergencial de disponibilizar para o 

corpo técnico da Fundação Catarinense de Cultura (FCC) uma 

ferramenta, sem custo adicional para o Estado, destinada à 

preservação da memória institucional da FCC, ao compartilhamento 

de informações visando, além da integração informacional dos 

setores e do corpo técnico, a agilização dos processos, a eficácia dos 

resultados dos processos, a criação de uma unidade organizacional e 

conceitual, a concepção e a manutenção do plano de comunicação da 

instituição, a apoiar as tomadas de decisões tanto dos gestores como 

as dos técnicos e a criação de conhecimento. 

A necessidade de uma ferramenta destinada a esses objetivos 

existia, entre outras razões, porque até o período supracitado não 

havia nenhum mecanismo facilitador da comunicação interna da 
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FCC. Não ocorria, até então, nenhum tipo de compartilhamento 

formal de informação, além das tradicionais comunicações internas 

(CIs), em suporte de papel, destinadas às solicitações diversas e 

comunicados oficiais e às “conversas de corredor”, tão importantes e 

necessárias, mas em vários aspectos, ineficientes sob a perspectiva 

da eficácia administrativa de uma instituição que não privilegia a 

GC. 

Essa ferramenta informática remete aos espaços “Ba”, que 

Nonaka e Konno (1998) associaram à teoria de criação do 

conhecimento, que apontam a plataforma chave dessa criação como 

um local “fenomenal”. Tal local pode emergir em indivíduos, grupos, 

times de projetos, círculos informais, reuniões temporárias, grupos 

de e-mail etc. “Ba” oferece uma metáfora conceitual integrada para o 

modelo SECI (socialização, externalização, combinação e 

internalização), de conversão dinâmica de conhecimento. 

3.3.1.4 Entrevistas abertas 

A entrevista aberta é utilizada quando o pesquisador deseja 

obter o maior número possível de informações sobre um determinado 

tema, segundo a visão do entrevistado. Geralmente é usada para 

compreensão das especificidades culturais de determinados grupos e 

para comparabilidade de diversos casos. Ela é estruturada da seguinte 

maneira: o entrevistador introduz o tema e o entrevistado tem 

liberdade para discorrer sobre ele.  

Esse tipo de entrevista é uma maneira de explorar mais 

amplamente uma questão. As perguntas são respondidas através de 

uma comunicação informal. A interferência do entrevistador deve ser 

a mínima possível, ele deve assumir uma postura de ouvinte. Apenas 

se necessário, entre outros, para evitar que a entrevista termine 

precocemente ele pode interromper a fala do entrevistado 

(MINAYO, 2008). 

3.3.1.5 Entrevistas semiestruturadas 

As entrevistas semiestruturadas combinam perguntas abertas e 

fechadas que permitem ao entrevistado a possibilidade de discorrer 

sobre o tema proposto. O pesquisador segue um conjunto de questões 

definidas anteriormente, mas isso é feito em um contexto muito 



134 

semelhante ao de uma conversa informal. O pesquisador deve ficar 

atento para direcionar, no momento oportuno, a discussão para o 

assunto que o interessa fazendo perguntas adicionais para elucidar 

questões que não ficaram claras ou ajudar a recompor o contexto da 

entrevista, caso o entrevistado fuja do tema ou tenha dificuldades 

com ele. Entrevistas semiestruturadas são interessantes para delimitar 

o volume das informações, sem abrir mão da “qualidade” delas 

(BONI; QUARESMA, 2005). 

Entrevistas são consideradas ferramentas preciosas de 

conhecimento interpessoal. Elas facilitam no encontro face a face, a 

apreensão de uma série de fenômenos, de elementos de identificação 

e de construção potencial do entrevistado como um todo 

(BOGUCHWAL, 1999; SILVEIRA, 2002; TURATO, 2003). 

A entrevista é considerada um evento discursivo complexo 

que ocorre entre entrevistador e entrevistado por meio de imagens, 

representações, situações, expectativas que circulam no momento da 

sua realização, assim como na escuta e na análise dela.  

Ela apresenta algumas vantagens, entre as quais: 

a) A possibilidade da obtenção de dados referentes aos mais 

diversos objetos de interesse; 

b) É uma técnica eficiente para obtenção de dados em 

profundidade acerca do comportamento humano;  

c) Os dados obtidos são suscetíveis, tanto para classificação 

quanto para quantificação;  

d) Para ser aplicada as pessoas não precisam saber ler e 

escrever; 

e) Permite um contato mais próximo do sujeito da pesquisa, o 

que possibilita identificar dúvidas e estabelecer relações de 

confiança necessárias à identificação de “verdades” 

(BOGUCHWAL, 1999; SILVEIRA, 2002; TURATO, 

2003). 
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3.3.1.6 Design Thinking  

O Design Thinking42 é um método/abordagem, que reúne um 

conjunto de práticas inspiradas no design, para solução de 

problemas, desenvolvimento de projetos e novos negócios, que 

utiliza a empatia, a criatividade e a racionalidade para atender 

necessidades dos usuários e guiar objetivos empresariais (BROWN, 

2010; LIEDTKA, 2011). Ele busca a solução de problemas de forma 

coletiva e colaborativa, procurando trabalhar com a empatia dos 

atores envolvidos. As pessoas são colocadas no centro de 

desenvolvimento do produto, não somente o consumidor final, mas 

todos os envolvidos na ideia. 

Figura 4- Características do Design Thinking que o tornaram atraente 

para este estudo43 

 
Fonte: Cerejo, 2013. 

O processo do Design Thinking consiste em tentar mapear um 

“recurso” usando a experiência cultural, a visão de mundo e os 

processos vivenciados pelos indivíduos, para obter uma visão mais 

completa no que tange a solução de problemas e, dessa forma, 

                                                           
42 A escolha desse método deveu-se ao fato dele ser centrado no usuário e 

colaborativo, características consideradas no presente estudo fundamentais 

para gerenciar barreiras culturais à qualquer ação, destinada a um coletivo. 
43 Características do Design Thinking seguindo a ordem da esquerda para a 

direita de quem lê: humana centrada no usuário; holístico- relativo a 

holismo; que busca um entendimento integral dos fenômenos; cocriação; 

resolução de problemas; multidisciplinaridade; raciocínio abdutivo.   



136 

identificar melhor as barreiras e gerar alternativas viáveis para 

transpô-las.  

Trata-se de uma abordagem predominantemente “humana” 

que pode ser usada em qualquer área da vida humana. 

No entendimento de Santanna et al (2014), embora esse 

método não seja linearmente estruturado, o que muitas vezes pode 

causar confusão em quem não é familiarizado com a sua dinâmica, 

ele invariavelmente inicia na fase de inspiração e termina na fase de 

implementação. 

 Segundo Brown (2010) o método é composto basicamente por 

três espaços44: inspiração, ideação e implementação e/ou 

prototipação. 

A inspiração diz respeito ao problema ou à oportunidade que 

motiva a busca por soluções. A ideação é o processo de gerar 

soluções. A implementação ou prototipação é o último passo, é a 

partir do protótipo desenvolvido que é gerada a solução. 

No presente estudo, foram usadas nas fases de inspiração as 

técnicas sombra, reenquadramento, imersão em profundidade e 

arqueologia do artefato. Sendo que a arqueologia do artefato foi 

utilizada, também, na fase da ideação. 

Abaixo estão explicitadas em que consistem conceitualmente, 

no âmbito deste estudo, as práticas do método/abordagem Design 

Thinking utilizadas nele: 

• Reenquadramento: Consiste em abordar um determinado 

problema sob diferentes perspectivas, permitindo assim 

desconstruir crenças e suposições e quebrar seus padrões de 

pensamento, gerando novos insights (SANTANNA, 2014). 

• Imersão em Profundidade: Destina-se a identificar 

necessidades e oportunidades para nortear a geração de 

soluções. Nesse processo comumente são realizadas 

entrevistas para obter informações. No presente estudo além 

delas foi usada, também, a arqueologia do artefato. 

No caso das entrevistas, o entrevistador deve estimular o 

participante a explicar os seus porquês para conseguir 

compreender o significado do que está sendo dito. Através 

desse diálogo é possível expandir o entendimento sobre 

                                                           
44 Os nomes, assim como a quantidade de espaços, diferem um pouco de 

autor para autor. 
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comportamentos sociais, descobrir as exceções à regra, 

mapear casos extremos, suas origens e consequências.  

• Arqueologia do artefato: Consiste em observar a maneira 

como que as pessoas usam os artefatos. Essa prática é 

oriunda do pressuposto que a maneira como as pessoas usam 

e reagem a determinados artefatos revela muito a respeito do 

que elas pensam a respeito de determinados serviços ou 

produtos. 

3.3.1.7 User Experience (UX) 

A ISO 9241-210:2008 considera que a área de UX45 se 

concentra na percepção e resposta de uma pessoa sobre o uso de um 

produto, sistema ou serviço (TAKATALO; HÄKKINEN; 

KAISTINEN, 2010). 

Figura 5- User experience não é só usabilidade. 

 
Fonte: Gonçalves, 2011. 

Para Gularte e Alves (2011) na área de UX, os produtos não 

são vistos basicamente como um pacote de funcionalidades e 

benefícios, eles são promotores de experiências. Segundo esses 

autores, o objetivo da UX, é avaliar e ampliar o entendimento das 

experiências que as pessoas têm com os produtos.  

                                                           
45 A escolha de usar a essência do conceito de UX na presente pesquisa 

deveu-se ao fato de ser considerado, no âmbito deste estudo, fundamental 

entender a experiência do usuário para gerenciar as barreiras culturais a 

qualquer ação, destinada a um coletivo. 
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Essas experiências, decorrentes da interação com produtos, 

sistemas ou serviços, podem gerar mudanças no estado emocional 

das pessoas (GÁMEZ, 2009).  Por essa razão, a avaliação da 

experiência pode, também, ser realizada ao se avaliar os elementos 

presentes num processo de interação (GÁMEZ, 2009).  

3.3.1.8 Método Delphi 

O método Delphi46foi utilizado pela primeira vez, por volta do 

ano 1952, em um experimento para coletar a opinião de experts do 

ponto de vista do planejamento estratégico soviético47(DALKEY; 

HELMER, 1962). 
Embora sua área de aplicação inicial tenha sido a previsão 

tecnológica, posteriormente o método foi estendido a outras áreas. 

A base da técnica está na pressuposição de que o uso 

estruturado do conhecimento, da experiência e da criatividade de um 

painel de especialistas, como julgamento coletivo organizado 

adequadamente, é melhor que a opinião de um único indivíduo 

(ROZADOS, 2015). 

No entendimento de Scarparo et al (2012) ele consiste, 

sobretudo, na organização de um grupo de peritos que são 

consultados sobre uma série de questões, que serão respondidas de 

modo intuitivo. Os resultados da primeira fase são analisados e a 

síntese deles é apresentada para cada um dos participantes que, após 

tomarem conhecimento, respondem novamente, caracterizando, 

assim, a ênfase interativa do método, também chamada de 

convergência de opiniões. Essas interações se sucedem até que um 

consenso ou quase consenso seja obtido. 

De modo geral, o método Delphi se distingue pelo anonimato, 

pela interação controlada dos participantes e pela resposta do grupo 

em forma de estatística.  O anonimato procura reduzir a influência de 

                                                           
46 O nome Delphi é uma referência ao Oráculo de Delfos que ficava dentro 

de um templo dedicado ao Deus Apolo, na cidade de Delfos, na Grécia. 

Peregrinos das mais diversas localidades, do mundo helênico, consultavam 

esse oráculo sobre o seu destino (GOODMAN, 1987). 
47 Esse experimento foi denominado Projeto Delphi, ele foi conduzido pela 

Rand Corporation, em Santa Mônica, na Califórnia. Por razões de segurança 

esse projeto somente foi divulgado publicamente, dez anos após sua 

realização (DALKEY; HELMER, 1962). 
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um participante sobre o outro, impedindo que se comuniquem 

durante a realização do painel. A interação controlada, em diversas 

etapas, permite que o participante tome conhecimento geral das 

respostas do grupo e altere suas respostas, se assim o desejar, 

evitando que o painel se desvie dos pontos centrais da consulta. A 

resposta do grupo em forma estatística é a informação apresentada 

aos participantes, não só do ponto de vista da maioria, mas 

representando todas as opiniões e indicando o grau de acordo obtido 

(KONO et al., 1990; LINSTONE et al., 2002).  

O número de consultas depende dos recursos, do tempo e da 

disponibilidade dos participantes. Não existe a exigência de um 

número mínimo ou máximo de componentes do painel que pode ser 

um grupo pequeno ou numeroso, dependendo do tipo de problema a 

ser investigado. A aplicação dos questionários pode ser realizada por 

plataformas eletrônicas.  

A amplitude e a complexidade de cada projeto indicam a 

necessidade, ou não, de adaptações na sistemática do método Delphi 

original.  

As etapas para a realização do Delphi consistem na pesquisa 

detalhada sobre o tema, na formulação do questionário preliminar, na 

realização de um pré-teste, na seleção dos especialistas e, por fim, 

nas sucessivas rodadas. O questionário não costuma ser muito 

diferente de um questionário comum, com questões do tipo 

“concordo” ou “não concordo”, embora não elimine questões abertas 

que permitem ao especialista discorrer sobre o assunto. Após uma 

primeira rodada, os dados são tabulados e analisados pelo 

pesquisador, que faz a revisão do questionário e avalia a 

possibilidade de inclusão de novas questões. O segundo questionário 

é, então, enviado novamente aos especialistas, sem que saibam a 

identidade dos demais respondentes, garantindo assim que não haja 

uma avaliação tendenciosa em função da participação de 

especialistas renomados (BLEICHER, 2015; WRIGHT; 

GIOVINAZZO, 2000). 

Em um levantamento realizado por Sossa et al. (2015) há 

casos de aplicação do método em que apenas uma rodada foi 

suficiente para a obtenção do consenso, embora a predominância na 

maioria dos trabalhos seja da aplicação de duas a três rodadas. 

Para a seleção dos participantes, é de extrema importância o 

nível relevante de qualificação profissional sobre a área temática a 
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ser estudada, para que se possa obter consenso de ideias 

especializadas (SCARPARO et al, 2012).  

 No que concerne à questão da terminologia, muitos autores 

tratam, de forma indistinta, o Delphi tanto como técnica quanto como 

método (ROZADOS, 2015), por essa razão, no presente estudo, não 

se optou exclusivamente por nenhuma das duas abordagens 

terminológicas propostas no que tange à pesquisa bibliográfica 

realizada sobre ele. No texto do presente estudo ele foi nomeado 

como método. Também convém salientar que tanto pode ser 

encontrada a terminologia ‘Delphi’ como sua forma aportuguesada 

‘Delfos’ sendo, no entanto, mais adotado o termo original. 

3.4 FASES DA PESQUISA 

A presente pesquisa foi dividida em quatro fases. 

• Fase 1: Organização da pesquisa e pesquisa exploratória. 

O objetivo da primeira fase da pesquisa foi a exploração e a 

organização do projeto de pesquisa.  

Assim, com vistas a verificar a existência de lacunas, na 

literatura corrente, sobre a problemática proposta para esse estudo, 

bem como averiguar a sua maturidade no âmbito da pesquisa 

acadêmica, foi realizada uma revisão na literatura buscando 

inicialmente artigos de revisão sistemática sobre ela em si e sobre os 

elementos que a compõe.  

Para essa revisão, foram exploradas diversas combinações de 

palavras no intuito de formar diferentes termos compostos destinados 

a uma busca, na base eleita, que não resultou em êxito.  

 Na sequência foi realizada uma nova revisão na literatura, 

dessa vez não mais procurando artigos de revisão, mas sim relatórios, 

relatos de pesquisa, livros, artigos, dissertações e teses que 

abordassem, ao menos, algum aspecto do tema foco.  

Após a seleção dos documentos, considerados relevantes para 

esse estudo, foi iniciada uma pesquisa bibliográfica em busca do 

arcabouço teórico para a problemática que cada vez mais se 

consolidava: a existência de barreiras culturais advindas da 

diversidade cultural dos atores, dentro das organizações, 

concernentes à efetivação da GC nelas, atrapalhavam e até impediam 

essa efetivação.  
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A partir da pesquisa bibliográfica surgiram: a pergunta de 

pesquisa, o escopo, o objetivo geral e os objetivos específicos do 

presente estudo.  

Com base no escopo e nos objetivos, geral e específicos, foi 

delineado o projeto de pesquisa. 

O passo seguinte foi identificar se a organização escolhida, a 

Fundação Catarinense de Cultura (FCC), era o local adequado para a 

realização da pesquisa.  

Nesse caso, o local, para ser julgado adequado não deveria 

fazer uso de práticas de GC. 

Essa informação foi considerada obtida sete meses48 depois da 

pesquisa exploratória de campo ter sido iniciada na FCC visando, 

também, coletar dados sobre o perfil dos integrantes do corpo técnico 

da organização, enquanto usuários de técnicas de GC; sobre o 

contexto tecnológico da organização; a cultura organizacional 

vigente e sobre qual tipo de ferramenta poderia ser implementada 

para auxiliar a presente pesquisa, promover, no contexto da 

organização, o compartilhamento de informações e conhecimento e 

para propiciar aquisição de conhecimento. 

Para essa pesquisa de campo, foi usado o método Observação 

Participante e foram realizadas reuniões informais com o corpo 

técnico da organização. 

O corpo técnico foi observado por meses, sem nenhuma 

interferência intencional da pesquisadora. Esta, munida apenas com 

uma caneta e um bloco de papel para realizar anotações viveu a 

rotina da organização, como mais um elemento dela49. 

Ao conviver com os técnicos foi possível averiguar quem 

realmente respondia a quem dentro da organização50, qual a base 

teórica utilizada pelos gestores para tomada de decisões, no caso de 

existir uma, quais os métodos utilizados para compartilhar 

informações e conhecimento, quais as ferramentas informáticas 

disponíveis para esse fim e como as pessoas pensavam esse 

compartilhamento.  

                                                           
48 O período de sete meses não foi pré-estipulado, ele foi uma decorrência 

do momento que a organização vivia que envolveu troca de espaço físico e 

troca de gestores. 
49 De acordo com os preceitos do método Observador Participante. 
50 Embora haja uma hierarquia na organização, ela não é obedecida. 
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Nas reuniões informais, cujo objetivo principal foi eleger que 

tipo de ferramenta seria implementada na organização para apoiar a 

GC com vistas ao compartilhamento de informações gerais, a 

aquisição de conhecimento e a ser fonte de informação para a 

presente pesquisa, foi utilizada a abordagem Reenquadramento que, 

na visão de Vianna et al (2012), permite analisar problemas e 

questões sob perspectivas diferentes permitindo assim desconstruir 

crenças e suposições dos atores envolvidos bem como “quebrar” os 

padrões de pensamento vigente. 

Essa abordagem costuma ser utilizada quando um problema 

não pode ser resolvido com o mesmo tipo de pensamento que o 

criou. Geralmente é empregada como uma primeira etapa de um 

processo para gerar soluções. Nesse caso, foi usada em vista da 

premissa que as barreiras culturais da organização impedem a 

efetivação de práticas de GC na organização, do fato de terem sido 

observadas várias barreiras dessa natureza no âmbito da FCC, e da 

constatação de que, uma vez que culturas são ordens de significado 

confrontar barreiras culturais exige uma perspectiva diferente da 

dominante, na qual elas se constituíram. 

Assim, os participantes, durante as reuniões, além de serem 

estimulados a expor suas rotinas de compartilhamento de 

informações e conhecimento, quais as diretrizes que seguiam e quais 

as suas opiniões e pretensões em relação ao compartilhamento de 

informação e conhecimento no âmbito da organização a qual 

pertenciam, foram convidados a se colocar no lugar de um colega51 

em uma situação de necessidade de informações e conhecimento 

para o andamento de um projeto, para realizar um relatório e/ou para 

tomada de decisão. As impressões, insights52,desejos e objetivos 

deles em relação ao compartilhamento de informações e 

conhecimento, coletadas nessas reuniões conduziram à escolha por 

uma ferramenta informática e a concepção conjunta dela que foi 

                                                           
51 Reenquadramento. 
52 Insight é o resultado de um processo mental de análise de situações 

complexas ou problemas, caracterizando precisa e profunda compreensão 

dos mesmos (COLLINS, 1998). 
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nomeada como fcc-bibliovirtual53. Sua implementação foi realizada 

na Fase 2 da presente pesquisa. 

Figura 6: Pesquisa- Fase 1: Organização da pesquisa/ pesquisa exploratória. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

                                                           
53 Com caracteres minúsculos.  
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• Fase 2: Coleta de dados  

O objetivo da Fase 2 da pesquisa foi coletar dados. Foram 

coletadas informações sobre nível de maturidade em GC54 na 

organização; foi implementada a ferramenta informática e coletadas 

informações sobre o uso e a aceitação dela55; foram definidas, em 

conjunto com o corpo técnico da FCC as diretrizes do conjunto 

inicial56proposto nesse estudo, destinadas à efetivação da GC na 

organização, em comunhão com todo o corpo técnico da organização 

com disponibilidade e vontade para fazê-lo e, coletadas informações 

sobre sua permeabilidade na FCC.    

Ao ser definido que a FCC era uma organização apropriada 

para a realização dessa pesquisa, foi iniciada a segunda fase dela, 

começaram a ser realizadas as entrevistas abertas com gestores e 

técnicos da FCC e foi implantada a ferramenta informática. 

Como mencionado, a concepção da ferramenta informática foi 

uma consequência das reuniões informais realizadas na fase 

exploratória da pesquisa com todo o corpo técnico da organização 

com vistas a coletar impressões e perceber os insights, desejos e 

objetivos deles em relação ao compartilhamento de informações e 

conhecimento. No que tange a sua “arquitetura”57, ela foi estruturada 

de maneira a oferecer o que os atores “entrevistados” nas reuniões 

julgaram importante para poder compartilhar suas informações e 

conhecimentos uns com os outros. 

                                                           
54 O nível de maturidade em GC, de acordo com Batista (2012), é uma 

escala de medida onde se pode avaliar a capacidade e o nível de preparação 

de uma organização em utilizar de forma adequada seus ativos intelectuais 

ou capital intelectual. Por capital intelectual entende-se o conjunto de ativos 

intangíveis representado pelo acervo de conhecimentos e geradores do 

diferencial competitivo, que agregam valor à organização (BATISTA, 

2012).  Ver subitem 4.3.2 do CAPÍTULO 4, subtítulo: Quanto a maturidade 

da GC na FCC. 
55 Ver os subitens 4.3.1 e 4.3.2 do CAPÍTULO 4, no subitem 4.3.2 ver o 

subtítulo: Quanto aos resultados referentes a ferramenta informática fcc-

bibliovirtual. 
56Um dos objetivos específicos. Ver subitem 4.3.2 do CAPÍTULO 4, 

subtítulo: No que tange a elaboração das diretrizes à efetivação da GC na 

FCC. 
57 Arquitetura nesse caso se refere ao desenho da ferramenta. 
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A partir do seu estabelecimento, uma vez que ela funcionaria, 

também, como ferramenta de pesquisa, foi instaurada pela presente 

pesquisadora uma rotina de reuniões com pequenos grupos do corpo 

técnico a fim de fornecer orientações sobre o seu uso, suas 

possibilidades e colher as sugestões para adequá-la cada vez mais, na 

medida do possível, às necessidades, limitações e desejos dos 

usuários.  

O passo seguinte, através de entrevistas abertas individuais, foi 

verificar a maturidade da GC na organização. Nas entrevistas os 

gestores da FCC, bem como o seu corpo técnico, primeiramente 

foram indagados se tinham ciência do que é GC. Na sequência foi 

indagado se eles tinham interesse em compartilhar informações 

visando a geração de conhecimento. E se tinham, porque não o 

faziam? O que os impedia? 

A seguir foram realizadas entrevistas semiestruturas 

individuais58 e utilizada a abordagem chamada arqueologia do 

artefato59, para coletar informações sobre a aceitação, sobre o uso e, 

consequentemente a permeabilidade da ferramenta informática entre 

o corpo técnico da organização, com vistas a compor, através das 

sugestões oferecidas entre as respostas obtidas nelas juntamente com 

as oferecidas nas entrevistas abertas e nas elencadas durante a 

observação participante, as diretrizes destinadas a efetivação da GC 

na FCC. 

A observação participante seguiu até o fim da Fase 2 da 

pesquisa60, objetivando perceber e entender as respostas dos atores 

aos estímulos provocados pelo presente estudo. 

Já a pesquisa bibliográfica esteve presente em todas as fases 

desse estudo.  

 

 

 

                                                           
58Ver subitem 4.3.2 do CAPÍTULO 4, subtítulo: Quanto à maturidade da 

GC na FCC.  
59 Usada para avaliar como as pessoas usam um determinado artefato. 
60 Fase da coleta de dados. 
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Figura 7: Pesquisa- Fase 2: Coleta de dados 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

• Fase 3: Organização, análise e descrição dos resultados 

obtidos nas Fases 1 e 2, e definição das diretrizes do 

conjunto final. 

O objetivo dessa fase foi organizar os resultados obtidos 

através do conjunto de métodos e procedimentos utilizados para 

realizar essa pesquisa, analisá-los e descrevê-los da maneira mais 

acessível possível a fim de que eles possam ser facilmente utilizados 

posteriormente em outras pesquisas e projetos, além disso, essa 

análise serviu para executar o objetivo principal do presente estudo 

que era constituir um conjunto de diretrizes para gerenciar 

especificamente as barreiras culturais, existentes nas organizações 
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públicas à efetivação da GC nelas, em conjunto com o corpo técnico 

da FCC61. 

Figura 8: Pesquisa-Fase 3: Organização, análise, descrição dos resultados e 

definição das diretrizes do conjunto final.  

 
Fonte:Elaborado pela autora. 

• Fase 4: Validação das diretrizes do conjunto final. 
O propósito dessa fase foi validar62 o conjunto final de 

diretrizes junto a um grupo de especialistas. 

A seleção dos integrantes desse grupo foi considerada não 

aleatória, de conveniência ou intencional o que se justificou, uma vez 

que o interesse foi selecionar indivíduos com experiência 

profissional suficiente para serem considerados experts na temática 

barreiras culturais nas organizações públicas à efetivação da GC 

nelas. No âmbito desse estudo foi considerado como experiência 

profissional suficiente: ter no mínimo nível superior63; ser ou ter sido 

servidor público exercendo alguma função ou cargo de gestor, em 

vista da presunção de que essa aptidão traz consigo conhecimento, 

mesmo que básico, sobre: características, particularidades e 

necessidades do serviço público, gestão de pessoas e GC.    

                                                           
61 Ver subitem 4.3.3 do CAPÍTULO 4. 
62 Ver subitem 4.3.4 do CAPÍTULO 4. 
63 Com o único propósito de haver domínios cognitivos semelhantes. 
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O grupo de especialistas começou a ser formado 

primeiramente a partir da indicação de pessoas da área pública e, em 

um segundo momento, através dos próprios integrantes do grupo.    

A prática dessa fase se deu da seguinte maneira:  

Foi elaborado um documento contendo um questionário sobre 

as diretrizes supracitadas no qual primeiramente foi explicado o 

método Delphi, a seguir foi contextualizada resumidamente a 

problemática do presente estudo para deixar claro o propósito das 

referidas diretrizes e explicada de maneira sucinta a estrutura do 

questionário. Nele, cada uma das doze diretrizes foi acompanhada 

pelas opções‘concordo”, “concordo parcialmente” e “não concordo”, 

com um espaço entre opções para o especialista expor o porquê da 

sua posição. Devido ao número de especialistas não ser grande, essa 

exposição permitiu o uso de até cinco linhas.  

Uma vez elaborado esse documento contendo o questionário, o 

passo seguinte foi realizar um pré-teste com dois indivíduos, que na 

percepção da pesquisadora foram considerados aptos para realizar 

essa avaliação. Eles não fizeram parte do grupo de especialistas que 

participou da validação das diretrizes, através do Método Delphi. 

Essa avaliação que consistiu em um pré-teste consistiu basicamente 

em uma verificação semântica com vistas a evitar que uma mesma 

assertiva tivesse mais de uma interpretação. Isto porque, caso os 

respondentes entendessem de forma diferente o significado de 

determinada assertiva, a interpretação desta, na análise, ficaria 

prejudicada. A validação semântica também é útil para que a 

linguagem utilizada no questionário fique mais próxima da 

linguagem dos respondentes e, assim, o entendimento das assertivas 

seja facilitado, não causando fadiga e incompreensão por parte dos 

mesmos. O questionário foi discutido com eles, que sugeriram 

algumas alterações: o texto de apresentação da problemática foi 

considerado muito longo, não havia a opção “por que”, para 

aàalternativa “concordo”. As questões do questionário eram as 

próprias diretrizes e o texto de nenhuma delas foi alterado, sendo que 

isso sequer foi cogitado, uma vez que elas resultam de um processo 

que envolveu várias pessoas. Realizadas as alterações propostas e 

estando então a contento dos dois “avaliadores” do documento64, 

                                                           
64 Ver Apêndice 3. 
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contendo o questionário, ele foi enviado para os especialistas 

participantes da pesquisa.  

O design dele foi baseado em dois questionários Delphi, 

aplicados por dois alunos do curso de pós-graduação em 

Antropologia Social, da Universidade de São Paulo (USP), mas 

obedeceu principalmente ao critério de necessidade, do que era 

considerado importante para a presente pesquisa. A apropriação 

dessa liberdade se deveu a constatação da existência de uma 

flexibilidade na composição dos designs dos questionários Delphi 

analisados, atribuída à razão e à área do conhecimento onde forem 

aplicados. 

Enfatizando que o que caracteriza esse tipo de questionário é o 

anonimato e a interação com feedback controlado o que, sem dúvida, 

foi estritamente respeitado. 

Esse documento65 foi enviado por e-mail individualmente para 

cada especialista convidado a fim de garantir o anonimato de todos.  

Os nomes deles, em nenhum momento, serão divulgados, e 

não foram divulgados sequer entre os pares do grupo.  

Os especialistas participantes foram nomeados no presente 

estudo como: especialista 1; especialista 2; especialista 3; 

especialista 4; especialista 5; especialista 6; especialista 7. 

Um breve currículo sobre cada um deles pode ser conhecido 

no Apêndice 2. 

Os resultados da rodada 1 foram compilados e enviados nos 

mesmos moldes, seguindo os mesmos critérios novamente para o 

mesmo grupo de especialistas para que eles reavaliassem ou não suas 

posições. 

No presente estudo foram realizadas duas rodadas66. 

Com base no enunciado de Wright e Giovinazzo(2000), se na 

segunda rodada se observa um nível de consenso aceitável, torna-se 

dispensável recorrer-se a uma terceira rodada. No que diz respeito ao 

número de rodadas adequadas, esses autores afirmam: “No mínimo 

duas são necessárias para caracterizar o processo Delphi, sendo raros 

os exemplos de estudos com mais de três rodadas de questionários” 

(WRIGHT; GIOVINAZZO, 2000). Há autores que enfatizam serem 

duas rodadas, em geral, suficientes para se chegar a um consenso, 

                                                           
65 Ver Apêndice 3. 
66 Ver o documento contendo o questionário da Rodada 2 no Apêndice 4. 
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especialmente quando, na primeira rodada, o assunto a ser discutido 

já estiver bem elaborado. Esta posição também vem ao encontro do 

que afirmam Giovinazzo e Fischmann (2001) que no caso da 

pesquisa Delphi pela internet são efetuadas duas rodadas, pois a 

realização de mais do que duas tornaria a pesquisa desinteressante 

para os participantes, esses autores constataram que com duas 

rodadas é possível chegar a um consenso na maioria das questões 

discutidas. 

Figura 9: Pesquisa-Fase 4: Validação das diretrizes do conjunto final. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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3.4.1 Resumo das quatros fases da pesquisa. 

Figura 10: Resumo das Fases da Pesquisa. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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3.5 PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DOS DADOS 

Muitos dos dados obtidos na Fase 1 dessa pesquisa não 

requereram um procedimento formal de análise.  

Por exemplo: 

• os títulos obtidos na revisão de literatura foram descritos 

considerando a quantidade de títulos recuperados e a 

essência do tema que o conteúdo abordava;  

• os títulos selecionados para a pesquisa bibliográfica foram 

escolhidos em vista da sua pertinência com o tema proposto; 

• as informações percebidas na pesquisa de campo, usando o 

método Observador Participante, foram analisadas através de 

um processo intelectual apoiado no empirismo. As 

informações eram anotadas manualmente à medida que as 

dúvidas e/ou indagações eram consideradas respondidas, por 

meio da observação;  

• as informações obtidas através das reuniões informais com o 

corpo técnico da organização, com vistas a eleger uma 

ferramenta de GC para apoiar a pesquisa e estimular o 

compartilhamento de informações objetivando a construção 

de conhecimento, apoiadas pela técnica do Design Thinking, 

chamada Reenquadramento, foram transcritas e o critério de 

análise foi elas serem plausíveis de serem executadas, 

segundo a perspectiva da pesquisadora. 

Para analisar as informações obtidas, durante a Fase 2 da pesquisa, 

através da metodologia Observador Participante, da ferramenta 

informática e das entrevistas abertas e semiestruturadas, a opção foi a 

análise de conteúdo do tipo categórica a partir de quatro categorias 

adotadas: atores, práticas de compartilhamento de conhecimento, 

tecnologia e contexto. 

• Quanto aos atores: foi analisada a receptividade deles à 

proposta de constituir diretrizes destinadas à efetivação da 

GC na organização pesquisada. Essa receptividade foi 

descrita somente como sendo positiva ou negativa. A opção 

por ressaltar a receptividade dos atores foi baseada, também, 

na percepção de Mayo (2003) que defende que além das 

pessoas nas organizações administrarem os ativos tangíveis, 

são elas que mantêm e desenvolvem os intangíveis. A 
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aptidão, a motivação, a criatividade, as habilidades 

organizacionais e a liderança dependem dos indivíduos 

(MAYO, 2003). 

• Quanto às práticas de compartilhamento de conhecimento: 

segundo Senge (1998) a colaboração, que implica em 

práticas de compartilhamento, é o outro lado da moeda da 

administração do conhecimento. Para ele não é possível falar 

de um, sem falar do outro”, em vista de na 

contemporaneidade existir uma necessidade crescente de 

realizar tarefas e solucionar problemas de modo colaborativo 

(SENGE,1998), o que requer compartilhar informação com 

vistas a construção e/ou aquisição de conhecimento. 

• Quanto a tecnologia: o que foi analisado nessa categoria foi 

se no âmbito da FCC existe um ambiente tecnológico que 

favoreça às práticas de compartilhamento de conhecimento 

e, por conseguinte, à GC. Foi observada a juventude dos 

equipamentos informáticos, a juventude dos softwares 

utilizados e a disponibilidade de aquisição de equipamento 

incluindo hardware e software visando a GC. 

• Quanto ao contexto: foi observado se a cultura da 

organização é favorável ou não à efetivação da GC. Se ela 

estimula novas posturas “administrativas”, neste caso, 

relacionadas ao gerenciamento do conhecimento, se ela 

permite a efetivação de iniciativas de GC, através do apoio 

institucional. 

Para facilitar a análise do conteúdo das entrevistas, foi 

empregada uma adaptação da teoria de Zipf, cuja principal e mais 

básica aplicação é a identificação do número de vezes que uma 

palavra é usada em um texto escrito, mas que, segundo Cassettari, 

(2014) pode ser aplicada de diversas maneiras entre elas em 

discursos e/ou textos orais.  

Garner (1997) e Ridley (1982) que escreveram sobre a 

aplicação da teoria Zipf em discursos orais explicam que muitas 

palavras tendem a ser mais repetidas, mesmo tendo vários sinônimos, 

e que essa repetição pode indicar várias coisas, entre elas a 

“intenção” real do interlocutor por trás do seu discurso.  

Mas aqui, a adaptação da teoria de Zipf realizada foi que as 

palavras mais usadas por cada entrevistado foram anotadas e depois 
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usadas como descritores destinados a condensar e “categorizar” as 

opiniões dos entrevistados. 

No que tange à análise da permeabilidade das diretrizes à 

efetivação da GC, constituídas utilizando as abordagens/métodos 

Design Thinking e UX, foram observadas quatro categorias: resposta 

e/ou adesão, tempo de resposta como forma de aferir a relevância 

dada, uso e satisfação. 

• Quanto à resposta e/ou adesão: em relação a essa categoria 

foi aferida a adesão, ou não, dos setores ao uso da ferramenta 

informática, que foi nomeada como fcc-bibliovirtual.  

Uma vez que cada setor é composto por subsetores foi averiguado se 

os setores:  

1. Publicitavam suas ações, propostas, projetos em andamentos, 

resultados e informações, em geral;  

2. Incentivavam todos os técnicos dos seus subsetores a fazê-lo. 

• Quanto ao tempo de resposta: em relação a essa categoria foi 

aferido o tempo que cada setor e subsetor, se aderiu, levou 

para realmente fazer uso da ferramenta informática, 

destinada a práticas de GC.   

• Quanto ao uso: foi analisada a frequência com que cada 

Diretoria e setores usam. Ou seja. Se “postam” 

semanalmente, a frequência com que consultam. 

• Quanto à satisfação: foi aferida a satisfação dos usuários, se 

gostam da experiência de compartilhar informações e 

conhecimento ou não e foi questionado como essa 

experiência poderia melhorar, se necessário. 

3.6 A ÉTICA DA PESQUISA 

Foram observados, na presente pesquisa, todos os critérios de 

rigor necessários a uma pesquisa qualitativa. 

Sendo que a pesquisa qualitativa reconhece a subjetividade das 

pessoas como parte constitutiva do processo investigatório. Isso 

implica que as ideologias, as identidades e os elementos da cultura 

impregnam todas as fases da pesquisa. A ética qualitativa busca a 

aproximação da realidade do ser humano de maneira holística, com o 



155 

 

mínimo de interferência, dando liberdade aos participantes e 

considerando os sujeitos, no objeto do estudo (GASTALDO; 

MCKEEVER, 2002). 

Houve o consentimento informado, que responde a uma ética 

kantiana onde os seres humanos devem ser tratados como um fim, 

em si mesmos e nunca como um meio para conseguir algo. 

Foi observada a segurança que implica na proteção da identidade das 

pessoas. Entendendo que a confidencialidade se refere tanto ao 

anonimato quanto à privacidade da informação revelada.  

Nenhuma pergunta implicou em qualquer constrangimento ou 

cunho invasivo. 
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CAPITULO 4 

4.1 RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentados os resultados alcançados 

através do presente estudo. 

Eles estão expostos primeiramente em relação aos objetivos 

específicos propostos, na sequência estão detalhados por fase e é 

apresentada uma síntese deles, por último estão expostos os 

resultados obtidos através da aplicação do método Delphi.  

4.2 RESULTADOS EM RELAÇÃO AOS OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Quanto aos resultados obtidos, através da presente pesquisa, 

em relação aos objetivos específicos propostos: 

✓ no que tange a identificar as barreiras à GC e aspectos 

associados à superação delas nas organizações, esse primeiro 

objetivo específico foi alcançado através de pesquisa 

bibliográfica e as informações obtidas foram 

disponibilizadas nos itens 2.5 Barreiras ao compartilhamento 

de informações e conhecimento e 2.6 Ações destinadas à 

superação de barreiras à GC do Capítulo 2; 

✓ no item 2.7, do Capítulo 2 foram caracterizadas, também 

como resultado de pesquisa bibliográfica, o que são barreiras 

culturais, questão que corresponde ao segundo objetivo 

específico proposto para realização do presente estudo. Além 

dos resultados propiciados pela pesquisa bibliográfica, no 

concernente a caracterizar o que são barreiras culturais, foi 

identificado na pesquisa de campo que problemas 

relacionados com a compreensão de proposições, com o 

acolhimento delas, com a capacidade de entender e de se 

adaptar a mudanças, problemas de comunicação, de 

relacionamento etc., provenientes da diversidade cultural dos 

integrantes de uma organização, que impedem ou possam vir 

a impedir, em alguma instância, qualquer tipo de integração 

e colaboração esperada “em”, “por” e “de” uma equipe, são 

considerados e podem ser nomeados como barreiras 

culturais; 
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✓ o terceiro objetivo específico proposto, constituir um 

conjunto inicial de diretrizes à efetivação da GC de maneira 

colaborativa com todo o corpo técnico da organização, 

disposto a fazê-lo, foi alcançado na Fase 2 da pesquisa67;  

✓ em relação ao quarto objetivo específico que diz respeito a 

verificar a permeabilidade dessas diretrizes na organização, 

os resultados podem ser conferidos de maneira sucinta no 

item 4.2 Síntese dos resultados da pesquisa, mais 

especificamente no Quadro 12-Síntese dos resultados 2; 

✓ o quinto objetivo específico, constituir, com base nos 

resultados obtidos, o conjunto final de diretrizes para 

gerenciar as barreiras culturais existentes nas organizações 

públicas à efetivação da GC, foi alcançado na Fase 3;  

✓ o sexto objetivo específico que concerne a validá-las, junto a 

especialistas, ocorreu na Fase 4 da presente pesquisa.  

4.3 DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS DE CADA FASE DA 

PESQUISA 

4.3.1 Pesquisa- Fase 1  

• Através da pesquisa exploratória realizada in loco na FCC, 

usando o método Observação Participante, foi possível 

averiguar que na FCC: 

a) Não existe uma cultura organizacional68 favorável à 

efetivação da GC. 

Isso pode ser observado em vários discursos repetitivos69 de 

servidores da FCC, que foram anotados durante a 

Observação Participante, entre eles: 

✓ mais um modismo (31 servidores); 

✓ legal, mas não temos tempo para nada (66 

servidores); 

✓ nosso setor é independente (12 servidores); 

                                                           
67 Foram elencadas oito diretrizes que podem ser conferidas no presente 

capítulo no subitem 4.1.2. intitulado: Resultados das fases da pesquisa. 
68 Sistema de significados compartilhados por todos os membros e que 

distingue uma organização das demais. 
69 Frequentemente eram mencionados. 
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✓ nós não funcionamos assim (87 servidores); 

✓ de que adianta, entra outra administração e não usa 

nenhuma das nossas informações para nada (101 

servidores); 

✓ entra outra administração e acaba com tudo (98 

servidores).  

b)  Não são estimuladas pelos gestores novas posturas 

“administrativas” relacionadas ao gerenciamento do 

conhecimento, porque eles não entendem o que é GC e por 

isso não reconhecem o seu valor para a organização. 

c) A organização não oferece apoio institucional à efetivação 

GC.  

d) Existem várias culturas “organizacionais” coexistindo no 

ambiente da FCC. 

Essa pluralidade de culturas “organizacionais” observada 

decorre do fato de que cada um dos três Diretores, das três 

diretorias que compõe a FCC, por estarem ocupando esses 

cargos devido a indicações políticas, é oriundo de realidades 

profissionais diferentes, por exemplo, nem todos cursaram 

além do ensino médio. Além disso, muitos provêm de áreas 

profissionais tão alheias a que estão atuando que sequer 

sabem exatamente do que ela realmente trata. A pluralidade 

de culturas organizacionais se tornou detectável nas 

entrevistas. Ao falarem sobre o que pensavam sobre o 

conhecimento como recurso de gestão, as respostas foram:  

• Diretor A- Acho que tens razão, mas já tem quem cuide disso 

no Estado. Temos que esperar uma “ordem” do governador. 

Eu não entendo nada disso e tenho um monte de coisa para 

me preocupar;  

• Diretor B- Sim o conhecimento é muito importante por isso, 

fazemos questão de ter um site, agora soube que está parado, 

atrasamos o pagamento, mas isso logo vai ser regularizado. 

Ali tem tudo, horário de funcionamento, os nomes das 

nossas casas e são divulgados os nossos cursos e oficinas. É 

ótimo. Acho que devias conhecer. Vais gostar; 

• Diretor C- Enquanto esse governo der as “cartas” não dá para 

pensar em fazer nada. E na nossa diretoria a gente já tem a 

nossa dinâmica que funciona muito bem. Não se mexe em 

time que está ganhando. Talvez no futuro. Mas não sei. 
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• Administradora de uma Casa de reconhecida 

representatividade vinculada à FCC: Olha eu entendo que 

compartilhar conhecimento é importante, mas temos um jeito 

de trabalhar, a nossa equipe já está acostumada a funcionar 

de um jeito. Não entendo porque os outros setores teriam 

interesse em saber o que estamos fazendo. Nem é bom, tem 

muito olho gordo. Serviço público, minha filha, ninguém é 

amigo de ninguém. 

e) Quanto ao ambiente tecnológico existente, ele consiste em 

equipamentos básicos. Todos os funcionários dispõe para 

uso no local, de um desktop comprado em 201170, mas os 

softwares utilizados são anteriores a essa data. A FCC tem 

licença legal de uso do Windows 7 e tem um pacote básico 

do Office71 utilizado no âmbito dela é o 2003. 

A organização não dispõe de recursos financeiros para 

atualizar seus softwares. Também não foram verificados 

indícios de que seja prioridade atualizá-los.  

Qualquer processo para constituir algum tipo de sistema 

informático, no âmbito da FCC, depende de um outro 

instituto governamental externo a ela, que é destinado a 

administrar os recursos tecnológicos72 do Estado de Santa 

Catarina o que implica em que qualquer iniciativa incida em 

um alto nível de burocracia o que, por sua vez, inibe grande 

parte das iniciativas relativas a constituí-los. Além disso, 

embora o referido instituto seja uma estatal catarinense, ele 

cobra por seu trabalho e os seus custos são considerados 

                                                           
70 Ano no qual a FCC conseguiu uma verba para compra de equipamentos 

de informática. 
71 O pacote básico do Office é um grupo de programas vendidos em um 

pacote único pela Microsoft. Consiste em um editor de textos (Word), um 

programa para fazer planilhas (Excel) e um programa para fazer 

apresentações (Power Point). A Microsoft dispõe de pacotes do Office que 

oferecem mais opções. 
72 A compra de equipamentos informáticos (hardwares e softwares) é 

realizada, individualmente, pelos institutos do Estado. A administração do 

(s) servidor (es), bem como introdução de qualquer inovação tecnológica 

em qualquer instituto estadual catarinense é realizada, e depende da 

permissão, pelo Centro de Informática e Automação do Estado de Santa 

Catarina (CIASC). 
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altos pelos gestores da FCC o que, também, inviabiliza 

qualquer iniciativa de modernização e ampliação dos 

recursos existentes. 

f) Não foi identificado o uso de nenhuma diretriz relativa à GC, 

no âmbito da FCC. 

g) Com base nas informações obtidas durante as reuniões 

informais, cujo objetivo principal foi eleger e conceber e/ou 

adaptar o design, caso fosse necessário, uma ferramenta de 

GC para ser implementada, com vistas ao compartilhamento 

de informações, a aquisição de conhecimento e a ser fonte de 

informação para a presente pesquisa, por fim foi concebida 

uma ferramenta informática de GC batizada com o nome de 

fcc-bibliovirtual73. 

De um total de cento e doze (112) servidores que trabalham 

no âmbito do Centro Integrado de Cultura (CIC), local onde 

foi implementada essa ferramenta, e que por essa razão tem 

acesso a ela, cento e oito (108) foram consultados sobre o 

uso e sobre a razão de ser dela.  

Todos foram convidados, em reuniões informais, e 

estimulados a apresentar propostas de desenho para ela, a 

apresentar propostas de como usá-la, a planejar a sua 

evolução entre outros aspectos seus. 

Devido à pouca familiaridade da maioria do corpo técnico da 

FCC com ferramentas informáticas, essa ferramenta acabou 

por consistir em um ambiente de estrutura muito simples. 

Através das práticas de UX, durante as reuniões, foi 

estabelecido que a organização interna dele seria feita 

através de pastas. Assim foram criadas três (03) pastas, uma 

para cada uma das três diretorias. Cada qual pode abrigar 

quantas pastas sejam necessárias, que são destinadas aos 

seus setores e as pastas dos setores, por sua vez, abrigam 

outras tantas pastas criadas para abrigar e organizar os seus 

conteúdos.  

 

 

 

                                                           
73 Que foi implementada na Fase 2 da presente pesquisa. 
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4.3.2 Pesquisa- Fase 2  

• Quanto aos atores: a receptividade dos servidores à proposta 

de constituir diretrizes, em conjunto, destinadas à efetivação 

da GC na FCC foi considerada positiva.  

Todos os que se envolveram com a presente pesquisa, ao 

longo dela se mostraram receptivos a essa proposta de 

participarem efetivamente, de serem ouvidos no que tange à 

elaboração de diretrizes à efetivação da GC, mesmo algumas 

manifestações não sendo exatamente relativas ao escopo 

dessa proposta. 

              Algumas das manifestações que levaram a esta conclusão: 

✓ vai ser bom ter um guia para a gente organizar a nossa 

informação. 

✓ acho que pode facilitar a nossa vida (62 servidores). 

✓ podemos futuramente disponibilizar o nosso conhecimento 

para a população. 

✓ vai ser como um manual de boas práticas. 

✓ vamos entrar no século XXI. 

✓ vai ser muito útil. 

✓ assim não vamos ficar mais a mercê de cada um que vem 

(gestor). 

✓ agora todos vão ser obrigados a dizer para todos o que 

aprenderam. 

✓ o bom é que quem assume um cargo hoje já vai saber onde 

encontrar informação. 

✓ o bom é que vamos poder preservar o nosso conhecimento. 

✓ a população agradece. 

✓ vai ser impresso? É bom ter duas versões. 

✓ eu vou participar? Interessante. 

✓ bom, assim todos vão ter que seguir. 

✓ não vai ter erro. 

✓ é bom que a gente participe, assim dizemos o que queremos. 

• Quanto as práticas de compartilhamento de conhecimento:  

✓ não havia práticas de compartilhamento de 

informação e conhecimento além da oral presencial, 

quando necessária e requisitada, e do empréstimo de 

material impresso dos setores no caso de alguém 
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necessitar ou quiser pesquisar, contanto que fosse no 

local. 

✓ a fcc-bibliovirtual mudou essa dinâmica, uma vez 

que muitos passaram a utilizá-la para compartilhar 

informação e conhecimento. 

• Quanto aos resultados referentes à ferramenta informática 

fcc-bibliovirtual:  

a) embora rudimentar, em função de não haver nenhum recurso 

financeiro, de haver pouquíssimos recursos tecnológicos 

disponíveis e de não haver pessoal especializado para 

elaborá-la, ela se tornou um importante canal de 

comunicação no e para o ambiente interno da FCC.   

b) quanto ao uso da fcc-bibliovirtual, ele vem em um crescente 

tanto em frequência quanto em número de pessoas que o 

utilizam.  

Devido à falta de incentivo real dos gestores, durante os seus 

quatro anos de uso observados, três (03) ferramentas 

paralelas foram constituídas. Apenas uma (01) delas, além da 

fcc-bibliovirtual, segue em uso, mas não na sua plenitude. 

Embora ideias sobre ferramentas melhores proliferem no 

âmbito da FCC, nada é feito efetivamente. Por não existir um 

projeto comum, essas ideias somente contribuem para 

pulverizar os esforços de implantar um plano robusto de GC 

na FCC e para confundir o corpo técnico, uma vez que não é 

realizado nenhum esforço para constituir um alinhamento 

conceitual sobre o que a organização planeja fazer em 

termos de GC. 

As três Diretorias fazem uso da fcc-bibliovirtual, sendo que a 

Diretoria de Difusão Artística só tem uma pessoa que a 

utiliza.  

Setores como a escolinha de arte e a Presidência (gabinete) 

nunca usaram a fcc-bibliovirtual e não divulgam, ainda, 

internamente suas ações. 

Nas diretorias de Administração e de Preservação de 

Patrimônio Cultural o uso é diário, contínuo. 

A ferramenta é vista pela maior parte dos integrantes dessas 

diretorias como uma ferramenta extremamente útil. 
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c) em vista de uma demanda identificada nas reuniões e 

entrevistas realizadas com pequenos grupos do corpo 

técnico, após a implementação da fcc-bibliovirtual, visando 

fornecer orientações sobre o seu uso, suas possibilidades e 

colher as sugestões para melhor adequá-la  às necessidades, 

limitações e desejos dos usuários, em 2013 foi criado, em 

conjunto com todos os atores da organização que quiseram 

participar, um manual74 destinado a orientar como tratar e 

disponibilizar na fcc-bibliovirtual as informações que os 

setores da FCC dispunham e dispõe a fim de torná-la 

acessível ao uso e consequentemente transformá-la em 

subsídio para construção de conhecimento para o maior 

número de pessoas possível.  

d) a partir da criação da ferramenta fcc-bibliovirtual, foi 

estabelecida pela presente pesquisadora uma rotina de 

entrevistas que incluíam orientações para o uso dela. 

Informações complementares sobre o uso da fcc-bibliovirtual: 

Para a implantação da mesma foi solicitado o apoio formal da 

Presidência da instituição. Este ocorreu em todas as três gestões 

desde a sua concepção sendo que a terceira está em curso.  

Embora a ferramenta sempre tenha recebido apoio formal dos 

Presidentes da FCC, até o momento ela não foi institucionalizada no 

seu âmbito. 

Cada um dos três Presidentes foi informado oficialmente, 

detalhadamente, sobre a ferramenta supracitada, sobre os seus 

objetivos e sobre os benefícios que poderia acarretar. Todos 

consideraram a “proposta” “interessante”.  

✓ O primeiro deu liberdade para sua implementação, 

apoiou a iniciativa e o uso da ferramenta, mas jamais a 

institucionalizou na FCC.  

✓ O segundo Presidente apoiou a iniciativa e a 

ferramenta, permitiu que o seu uso no âmbito da 

instituição fosse divulgado e incentivado através dos 

canais oficiais da FCC, mas também nunca a 

institucionalizou.  

✓ O terceiro apoia, permite a divulgação e o uso da 

ferramenta, mas como seus antecessores, não a 

                                                           
74 Ver Apêndice 1 
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institucionalizou, junto ao corpo técnico da instituição, 

como uma ferramenta oficial e importantíssima para o 

fortalecimento do trabalho realizado pela FCC, até o 

presente momento. 

Quando questionados sobre a necessidade de institucionalizar 

a ferramenta com vistas a oficializar uma cultura de 

compartilhamento de informação e conhecimento na FCC a resposta 

em essência foi sempre a mesma:  

✓ 1º Presidente - “É claro, faremos isso (institucionalizar) 

assim que ela (a ferramenta) pegar ”. 

✓ 2º Presidente -“Vamos analisar melhor o seu funcionamento 

(da ferramenta). Estarei observando”. 

✓ 3º Presidente - “Vamos usar sim. É uma ferramenta muito 

boa. Vou institucionalizar”. 

Até agora o 3º Presidente não a institucionalizou.  

Ao contrário, tem contribuído para a diluição do sentido de 

uma proposta de gestão de informação e conhecimento na FCC, uma 

vez que tem aceito, de diferentes técnicos, de áreas diversas, o 

estabelecimento, paralelamente (e não integradas) a ferramenta, de 

iniciativas menores isoladas, sem um objetivo macro pré-

determinado e/ou um escopo bem delimitado, que não levam em 

conta o pensamento sistêmico, o que somente tem dividido a equipe 

no que tange à utilização de ferramentas de gestão de informação e 

conhecimento, tem replicado procedimentos, dividido e replicado 

dados e informações, e consequentemente prejudicado a 

continuidade do trabalho de gestão da informação e do conhecimento 

na FCC, além de não contribuir para uma cultura de integração e 

colaboração. 

• Quanto a maturidade da GC na FCC: 

Informações sobre o nível de maturidade em GC na FCC, 

foram levantadas primeiramente através de entrevistas abertas nas 

quais foram realizadas duas perguntas para os entrevistados: 

1. Você sabe o que é gestão do conhecimento? 

2. Você pode explicar o que é gestão do conhecimento? 

Foram entrevistados cento e oito (108) servidores públicos, 

integrantes do quadro de funcionários da FCC, escolhidos de maneira 

aleatória, em função da oportunidade propiciada pela disponibilidade 
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de tempo e da vontade deles. Entre eles estão incluídos os gestores 

comissionados “puros” e efetivos comissionados. 

Total de gestores  17 

Total de gestores comissionados75- 14 

Total de gestores comissionados entrevistados 13 

Presidente da FCC 01 

Diretores 02 

Gerentes 09 

Advogado 01 

Administradora de uma casa da FCC76 01 

Total de gestores efetivos  03 

Total de gestores efetivos entrevistados 03 

Gerente 01 

Administradoras de casas da FCC 02 

Total de gestores entrevistados 16 

Quadro 12- Gestores existentes e gestores entrevistados. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

✓ Todos os gestores entrevistados responderam que sim.  

Que sabiam o que é GC.  

✓ Entre os técnicos, Analistas Técnicos Culturais 

entrevistados, que totalizaram noventa e dois (92) 

servidores públicos efetivos, apenas quarenta e um 

(41) disseram saber o que é GC. Mas nenhum deles 

soube explicar o que é.  

✓ Todos os servidores que disseram saber do que se trata 

a relacionam com assessoria de imprensa. Incluindo, 

entre esses, os servidores do próprio setor de 

imprensa. 

✓ Entre o restante dos entrevistados, em essência, as 

respostas variaram entre: não sei (14); não lembro 

(01); eu sabia (03); tenho ideia do que é, mas não sei 

explicar (34); não sei e não quero saber, tenho muita 

coisa para entender (02); não sei e não me interessa 

saber (02). 

                                                           
75 No período que ocorreu a pesquisa. 
76 No âmbito desse estudo só foram entrevistados gestores que trabalhavam 

no Centro Integrado de Cultura, sede da FCC e de algumas casas dela. 
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Nas entrevistas abertas, a única constante foi que os 

entrevistados eram todos servidores públicos. Nenhuma variável foi 

considerada. 

O passo seguinte foi saber se os integrantes do corpo técnico 

da FCC tinham interesse em compartilhar informações visando a 

geração de conhecimento. E se tinham, por que não o faziam? O quê 

os impedia? 

Para isso foram realizadas entrevistas semiestruturadas, que de 

acordo com Manzini (1991) são focadas em um assunto sobre o qual 

é confeccionado um roteiro com perguntas principais, 

complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias 

momentâneas à entrevista, com vinte e sete (27) funcionários, dos 

noventa e um (91) que hoje fazem parte do corpo técnico da FCC, 

entre dezembro de 2015 e abril de 2016.  

Os entrevistados novamente foram escolhidos dentro do 

conjunto de funcionários da FCC, de maneira aleatória, em função da 

oportunidade propiciada pela disponibilidade de tempo e da vontade 

deles.  

Todos os entrevistados ocupavam cargos de Analistas 

Técnicos Culturais.  

A título de acréscimo de informação, devido ao tipo de 

respostas recebidas nas entrevistas abertas e a baixa disponibilidade 

da equipe para dar entrevistas, nessa segunda etapa da pesquisa, foi 

observada a variável escolaridade dos participantes.  

✓ Vinte e cinco (25) dos servidores públicos 

entrevistados tinham curso superior completo. 

✓ Dois (02) tinham pós-graduação (mestrado completo). 

✓ Dois (02) tinham somente o nível médio completo. 

Todas as entrevistas foram realizadas usando quatro perguntas, 

duas delas já feitas antes: 

1. Você sabe o que é gestão do conhecimento? 

2. Você pode me explicar o que é gestão do conhecimento? 

3. Você gostaria de compartilhar informações com vistas à 

geração de conhecimento para o corpo técnico da FCC? 

4. Se positivo, o que você acha que lhe ajudaria a fazer isso? 

❖ A primeira pergunta: 

Novamente todos responderam que sim. Que sabiam o que é 

GC. 

❖ Em relação a segunda pergunta: 
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✓ vinte e dois (22) servidores ao explicar o que é GC 

falaram que era organizar documentos;  

✓ três (03) disseram não saber explicar; 

✓ dois (02) concluíram, ao tentar explicar, que não 

sabiam “exatamente” o que é GC, 

❖ Em relação a terceira pergunta: 

✓ onze (11) servidores afirmaram não ter interesse em 

GC.  

Os motivos para a falta de interesse foram:  

✓ onze (11) disseram que já têm as suas informações 

organizadas;  

✓ cinco (05) não consideram gestão de conhecimento 

necessária;  

✓ três (03) não veem razão para a existência de GC;  

✓ dois (02) não tem interesse; 

✓ dezoito (18) servidores disseram não ter tempo para 

pensar em GC naquele momento; 

✓ sete (07) servidores argumentaram que a GC não faz 

parte das suas atribuições; 

✓ quatro (04) declararam que se o Presidente da 

instituição em exercício “mandasse” fariam. Mas não 

achavam que isso fosse acontecer; 

✓ três (03) perguntaram: Qual a necessidade? Esses três 

(03) consideram que a organização funciona bem sem 

mais essa “regra”; 

✓ dois (02) funcionários consideraram interessante; 

✓ dois (02) pediram para conversar sobre GC em outro 

momento, pois gostariam de vir a praticá-la (foram 

procurados em três ocasiões diferentes, mas alegaram 

estar sem tempo). 

❖ A quarta pergunta: 

✓ quinze (15) servidores responderam que precisavam 

mais gente para ajudar, para então terem tempo para 

fazer “isso”;  

✓ dois (02) servidores disseram que gostariam que o 

Estado montasse um curso para ensiná-los, se este 

quisesse lhes atribuir mais essa tarefa;  

✓ cinco (05) disseram que se fossem orientados, 

poderiam fazer;  
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✓ cinco (05) servidores não sabiam o que dizer. 

Resultado das entrevistas semiestruturadas:  

✓ Dos 27 servidores públicos entrevistados nenhum 

sabia realmente do que se tratava a GC. Todos foram 

cordiais durante a entrevista, mas mesmo os que 

disseram considerar interessante o tema e 

manifestaram desejo de conhecer mais sobre ele, não 

encontraram tempo, posterior a esta entrevista, para 

voltar a falar sobre o assunto. 

A indicação é que não existe interesse em compartilhar 

conhecimento. Provavelmente pela falta de compreensão e 

envolvimento com a proposta. 

Sobre a questão maturidade da GC na FCC: 

É importante que fique claro que o objetivo deste estudo, 

como um todo, não foi mensurar a maturidade da GC em uma 

organização, mas para a avaliar o contexto organizacional da FCC 

em relação à GC, isso se fez necessário, mesmo que não em 

profundidade.  

Assim, para isso, foi utilizado como suporte para categorizar 

os resultados obtidos através das entrevistas abertas e 

semiestruturadas o método proposto por Oliveira et al (2011) 

chamado Knowledge Management Maturity Model (KM3) cuja 

versão inicial foi desenvolvida com base na análise de onze modelos 

de maturidade de GC existentes, e na experiência de um dos seus 

proponentes relativa à implementação de GC em organizações 

brasileiras e portuguesas. 

O KM3 começa no Estágio Zero, chamado de Falta de 

Consciência. Neste estágio, a organização não reconhece o valor da 

GC para melhoria de seu desempenho. Mesmo assim, ações 

relacionadas com a GC podem existir informalmente na organização. 

Não existe um objetivo para este estágio porque o valor da GC não é 

reconhecido. 

O Estágio 1 é chamado Planejamento. As iniciativas de GC 

não iniciaram, mas estão sendo planejadas. O objetivo do Estágio 1 é 

reconhecer o valor da GC e preparar a organização para a sua 

implementação. 

O Estágio 2 é chamado Iniciação. Internamente as iniciativas 

de GC começam no Estágio 2, mas ajustes serão necessários para a 
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obtenção de melhores resultados. O objetivo do Estágio 2 é começar 

as iniciativas de GC na organização. 

O Estágio 3 é chamado Avaliação. Internamente as iniciativas 

de GC são melhoradas no Estágio 3. O objetivo do Estágio 3 é 

avaliar e melhorar a GC internamente. 

O Estágio 4 é chamado Integração. As iniciativas de GC são 

desenvolvidas interna e externamente no Estágio 4. Os benefícios da 

GC são claramente associados ao desempenho da organização. O 

objetivo do Estágio 4 é desenvolver o conhecimento em rede, 

internamente (funcionários) e externamente à organização (clientes, 

parceiros, fornecedores etc.). 

A forma proposta para aplicação do KM3 é a seguinte: os 

colaboradores identificarão o estágio da organização para cada fator. 

Se não existir um consenso sobre o estágio do fator, a resposta mais 

frequente será adotada para classifica-lo. A organização será 

classificada em determinado estágio quando todos os fatores 

estiverem satisfeitos naquele estágio (OLIVEIRA et al, 2011). 

• Resultado do nível aproximado de maturidade da GC na 

FCC:  

No presente estudo foi identificado que a FCC, no início dele, 

encontrava-se no estágio Zero, chamado de Falta de Consciência. 

No decorrer do presente estudo ela passou pelo estágio 1, na 

informalidade, uma vez que o apoio dos gestores se manteve dessa 

maneira. Atualmente ela se encontra no estágio 2.  

A análise da passagem, ou não, para os estágios 3 e 4 são 

apontados como sugestão para trabalhos futuros no item 3.9.1 deste 

documento. 

• No que tange à elaboração das diretrizes à efetivação da GC 

na FCC: 

A partir da análise dos resultados obtidos através da 

Observação Participante, das entrevistas abertas e das entrevistas 

semiestruturadas realizadas, e em consonância com o corpo técnico 

da FCC foram definidas as seguintes diretrizes iniciais à efetivação 

da GC na FCC: 

1. Institucionalizar a GC no âmbito da organização. 

2. Instituir comitês de GC no âmbito da FCC, com 

membros permanentes e rotativos com as atribuições 

de propor e implementar estratégia, coordenar ações, 

disseminar e consolidar práticas. 
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3. Criar a função de Gestor do Conhecimento no âmbito 

da FCC. 

4. Implementar programa de sensibilização e capacitação 

permanente nos temas relacionados à GC para 

gestores e servidores em geral. 

5. Assegurar o alinhamento da política bem como das 

práticas de GC com definições estratégicas na 

organização. 

6. Promover a cooperação entre os setores da 

organização bem como entre a organização, outras 

estatais, órgãos e entidades da administração direta 

catarinense. 

7. Estimular o surgimento de comunidades de prática, 

sítios, fóruns, etc. por área temática para dinamizar a 

articulação entre os setores. 

8. Implementar um sistema de avaliação do impacto das 

práticas de GC sobre processos, produtos e serviços da 

organização. 

Esse conjunto inicial de diretrizes, elaborado de maneira 

colaborativa com alguns servidores77 da organização, destinado à 

efetivação da GC nela, foi considerado permeável no que diz respeito 

às barreiras culturais a essa efetivação existentes na FCC.  

Essa permeabilidade pôde ser observada na reação positiva 

dos técnicos que participaram do processo de definição delas. Essa 

reação positiva incluiu um visível sentimento de responsabilidade 

deles em relação a elas e o que elas representam, o que conduz a 

percepção de que em função desse sentimento haverá um 

comprometimento direto deles com a proposta. 

Esse comprometimento e satisfação pôde ser averiguado em 

comentários como: 

✓ esse trabalho é nosso, vamos lutar para que continue 

até nas futuras gestões; 

✓ podemos fazer diretrizes para tudo; 

✓ precisamos falar com o secretário para que vire Lei; 

                                                           
77 Dezoito servidores não quiseram participar do processo de definição das 

diretrizes do conjunto inicial. 
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✓ me disponho a falar com os “outros”78, se todos 

aderirem a proposta teremos mais força; 

✓ me sinto uma equipe; 

✓ é bom ver isso realizado; 

✓ foi difícil mas valeu. 

A adesão à fcc-bibliovirtual foi usada como parâmetro para 

essa permeabilidade por ser a única prática de gestão de 

conhecimento concreta e mensurável em alguns aspectos e, que 

dadas as devidas limitações, funcionou até o presente momento para 

fazer valer as diretrizes 4, 5, 6, 7 e 8. 

Quanto aos itens 1, 2 e 3, embora eles tenham sido elencados 

por servidores e sejam consenso entre muitos outros, mesmo os que 

não participaram, não foram cumpridos por necessitarem do apoio e 

do comprometimento da alta gestão79, o que não ocorreu. A alta 

gestão não participou do processo colaborativo destinado à definição 

dessas diretrizes.  

4.3.2.1 Síntese dos resultados da pesquisa80 

Categorias Ferramenta Ferramenta Ferramenta Ferramenta 

 Observador 

Participante 

Ferramenta 

informática 

Entrevista 

aberta 

Entrevista 

semiestruturada 

Atores Receptivos à 

proposta de 

constituir 

diretrizes de 

forma 

colaborativa 

para 

efetivação da 

GC. 

Receptivos a 

usar uma 

ferramenta de 

gestão do 

conhecimento. 

Receptivos, 

boa adesão. 

 

Receptivos, 

baixa adesão. 

Práticas 

de CC81 

corrente 

Existentes no 

início da 

pesquisa: oral 

e empréstimo 

Hoje usam, a 

fcc-

bibliovirtual 

As já 

citadas. 

As já citadas. 

                                                           
78 Que não participaram do processo colaborativo informal de elaboração do 

conjunto de diretrizes à efetivação da GC. 
79 Presidente, integrantes do setor chamado Gabinete. 
80 Ver item 3.3- Perspectiva teórica adotada, referente aos métodos e 

ferramentas utilizados e 3.5- Procedimentos para análise dos dados. 
81 Compartilhamento de conhecimento. 
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de material 

impresso para 

consulta no 

local. 

Não havia 

cultura de 

colaboração. 

Atualmente 

em 

determinados 

setores isso 

está mudando. 

Tecnologia Desktops de 

2011, 

Windows 7 e 

pacote básico 

do Office 

2003. 

Sem previsão 

de atualização 

de hardwares 

e softwares. 

Não há verba 

para adquirir 

equipamentos 

destinados à 

GC. Atualizar 

o ambiente 

tecnológico 

não é 

prioridade. 

Intranet 

A  

organização 

do espaço da 

ferramenta  é  

realizada 

através de 

pastas, 

não há 

previsão de 

sofisticar e/ou 

aperfeiçoar 

esse sistema 

de 

organização. 

- - 

Contexto Cultura 

organizacional 

não favorável 

à efetivação 

da GC. Não 

compartilham 

informação 

nem 

conhecimento. 

Cultura de uso 

de 

ferramentas 

de GC em 

formação e 

crescendo. 

Favorável. Embora com 

baixa adesão  

foi favorável. 

Quadro 13- Síntese dos resultados 1-Fase 2. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

No que tange à análise da permeabilidade das diretrizes à 

efetivação da GC, constituídas utilizando as abordagens/métodos 

Design Thinking e UX, foram observadas quatro categorias:  
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Categorias  Ferramenta Ferramenta 

 Design Thinking UX 

Resposta 

e/ou adesão 

Duas diretorias 90%  

P 1)82 sim. P2) sim. 

Uma diretoria 1% 

P1) não. P2) não. 

Presidência 0%. 

Duas diretorias 90%  

P 1) sim. P2) sim. 

Uma diretoria 1% 

P1) não. P2) não. 

Presidência 0%. 

Tempo de 

resposta 

Em oito meses as duas 

diretorias que aderiram à 

proposta através dos seus 

atores estavam usando 

semanalmente a 

ferramenta. Em novembro 

de 2016 ela conta 

constantemente com, no 

mínimo, 3 acessos 

diários. Nunca menos, por 

vezes mais.  

A partir de serem identificadas 

técnicas e práticas de manuseio 
mais confortáveis, a resposta dos 

que colaboraram com o desenho 

destinado ao acesso foi imediata. 

Um grande número de servidores, 

que não quis participar da 

concepção e refinamento do seu 

desenho reclamam dela ser uma 

ferramenta “tosca”, mas a utilizam 

por ser a única disponível. 

 

Uso Atualmente as duas 

diretorias usam 

diariamente. 

Postam e consultam. 

Poucos servidores contribuíram 

para a adequação da ferramenta  

ao uso. 

Satisfação Os servidores que usam 

declaram gostar da 

experiência. 

Os servidores que contribuíram 

declaram ter gostado muito            

da experiência. 

Quadro 14- Síntese dos resultados 2-Fase 2. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Palavras e termos mais usados nas entrevistas abertas como resposta 

as perguntas: 

1. Você sabe o que é gestão do conhecimento? 

                                                           
82 Na categoria resposta e/ou adesão foi aferida a adesão, ou não, dos setores 

ao uso da ferramenta informática fcc-bibliovirtual. Foi averiguado se os 

setores: 1) estão publicitando suas ações, propostas, projetos em 

andamentos, resultados e informações, em geral; 2) se estão incentivando os 

técnicos a fazê-lo. 

Em relação à categoria tempo de resposta foi aferido o tempo que cada 

setor, se aderiu, levou para fazer uso da ferramenta informática, destinada a 

práticas de GC.  

Quanto ao uso foi analisada a frequência com que cada Diretoria e os seus 

setores usam a ferramenta.  

Quanto à satisfação foi aferida a satisfação dos usuários. 
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2. Você pode explicar o que é gestão do conhecimento? 

 Palavras e termos mais usados nas entrevistas abertas 

Pergunta 1- Sim (82 vezes); Não (14 vezes); Mais ou menos (12 

vezes). 

Pergunta 2 Eu entendo, mas não posso dizer que sei (208 vezes- 

aproximadamente); Não sei explicar (37 vezes); Não me 

vem à mente (82 vezes); É basicamente assessoria de 

imprensa (41 vezes); É trabalhar com a informação (67 

vezes); É trabalhar com o conhecimento (12 vezes); É 

controlar a informação (18 vezes); É controlar o “uso” da 

informação (06 vezes) É gerenciar a informação e o 

conhecimento (16 vezes). 

Quadro 15- Síntese dos resultados 3-Fase 2. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

4.3.3 Pesquisa- Fase 3 

Com base nos resultados descritos que indicaram uma boa 

permeabilidade do conjunto inicial de diretrizes, foi elencado o 

conjunto final de diretrizes, também em conjunto com o corpo 

técnico da organização, uma vez que ele foi discutido com cinco 

pequenos grupos, um deles formado por três servidores e os outros 

quatro grupos formados por dois servidores, que consistiu: na 

manutenção das diretrizes do primeiro conjunto, consideradas na 

prática como válidas; na inserção de quatro novas diretrizes; na 

reordenação delas, no âmbito do conjunto a fim de tornar essa 

ferramenta mais eficiente como um todo.  

Ressaltando que o conjunto final de diretrizes foi destinado, 

especificamente, para o gerenciamento das barreiras culturais à 

efetivação da GC nas organizações públicas. 

São elas: 

1. Institucionalizar a GC no âmbito da organização; 

2. Desenvolver iniciativas integradas com o corpo 

técnico de diferentes setores para dar consistência às 

iniciativas à GC e promover a adequação cultural à 

GC no âmbito da organização; 
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3. Instituir comitês de GC no âmbito da organização, 

com membros permanentes e rotativos, de todos os 

setores da organização e áreas de atuação, com as 

atribuições de propor e implementar estratégias, 

coordenar ações, disseminar e consolidar práticas 

colaborativas de construção de conhecimento; 

4. Criar a função de Gestor do Conhecimento no âmbito 

da organização que somente poderá ser ocupada por 

um profissional com qualificação específica de GC, 

visando a manutenção do cerne e princípios da 

proposta de gerenciar barreiras culturais à efetivação 

da GC nas organizações públicas; 

5. Implementar programas de sensibilização e 

qualificação permanente nos temas relacionados à GC 

para gestores e servidores em geral; 

6. Estabelecer e manter um alinhamento conceitual nos 

programas de sensibilização e capacitação 

relacionados à GC no qual a GC seja articulada 

aproveitando a experiência do servidor para 

transformar o conhecimento tácito dele em 

conhecimento organizacional; 

7. Assegurar o alinhamento da política bem como das 

práticas de GC com definições estratégicas na 

organização; 

8. Promover a cooperação entre os setores da 

organização bem como entre a organização, outras 

estatais, órgãos e entidades da administração pública; 

9. Estimular o surgimento de comunidades de prática, 

fóruns, etc. por área temática para dinamizar a 

articulação entre os setores; 

10. Manter um banco de conhecimento acessível a todos 

os servidores da organização contendo, entre outros 

conteúdos, soluções, propostas, metodologias, enfim, 

materiais diversos que possam facilitar a todos o 

entendimento acerca da disseminação do 

conhecimento e sua gestão; 

11. Implementar um sistema de avaliação do impacto das 

práticas de GC sobre processos, produtos e serviços da 

organização. 
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12. Trabalhar a dimensão humana nas organizações 

públicas para que a cooperação supere as barreiras 

culturais e essas possam ser mitigadas. 

4.3.4 Pesquisa- Fase 483 

4.3.4.1 Resultado da RODADA 1- Método Delphi 

Diretrizes propostas: 

1.Institucionalizar a GC no âmbito da organização; 

Especialista 1- Concorda. 

Argumento: Está de acordo. 

Especialista 2- Concorda parcialmente.  

Argumento: Considera que depende do grau de prioridade e 

maturidade do corpo funcional e principalmente de orçamento 

público hoje tão escasso nas organizações públicas brasileiras. 

Especialista 3- Concorda. 

Argumento: A formalização dá respaldo para que as pessoas 

se comprometam com projetos, ações ou tarefas. Também é uma 

forma de garantir recursos financeiros, orçamentários, tecnológicos, 

logísticos e alocação de pessoas, dentre outros. Sugiro estabelecer a 

definição de Gestão do Conhecimento a ser adotada na organização. 

Isto norteará a tomada de decisão do que implementar ou não, de 

acordo com as prioridades e necessidades da organização.   

Especialista 4- Concorda. 

Argumento: Há fortes indícios de que a falta de GC pode 

provocar o caos organizacional em toda cadeira produtiva do órgão. 

Especialista 5- Concorda. 

Argumento: Otimizará a aquisição e o uso do conhecimento 

nas organizações públicas beneficiando os servidores além de 

resultar, sem sombra de dúvidas, em melhor atendimento ao usuário, 

à população, na realidade, o nosso cliente. 

Especialista 6- Concorda. 

                                                           
83 Em vista do volume de informações disponibilizadas, qualquer dúvida 

sobre esse processo, consultar no item 3.7, do capítulo 3, a Fase 4. 
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Argumento: Institucionalizar para poder funcionar. A gestão 

do conhecimento para ser implantada e gerida precisa ser 

institucionalizada, pois além de mudanças na gestão a GC se 

consolida em mudanças no relacionamento entre as pessoas, abrindo 

espaço a conexão, ao trabalho colaborativo, ao compartilhamento de 

conhecimento.  

Especialista 7- Concorda. 

Argumento: O conhecimento é o principal ativo de qualquer 

organização. Utilizá-lo de forma deliberada é a forma de obter as 

melhores condições de competição. Assim, a gestão do 

conhecimento deve estar presente de forma corporativa, com um 

modelo claro e sustentável. 

✓ Percentual de concordância: 85,72% 

✓ Percentual de concordância parcial: 14,28%. 

✓ Percentual de não concordância: 0,00%. 

2. Desenvolver iniciativas integradas com o corpo técnico de 

diferentes setores para dar consistência às iniciativas à GC e 

promover a adequação cultural a GC no âmbito da organização; 

Especialista 1- Concorda. 

Argumento: Está de acordo. 

Especialista 2- Concorda. 

Argumento: Porque isso é uma ação importante para tomada 

de decisão, para redução de custos e para otimização de processos. 

Especialista 3- Concorda parcialmente.  

Argumento: Considera que nessa proposta de diretriz existem 

duas diretrizes ligadas pelo “e”. A primeira envolve diversas 

disciplinas quando se refere a setores diferentes. A segunda envolve 

cultura sem especificar aspecto ou dimensão.  Propõe dividir as 

diretrizes e melhorar a ideia. 

Especialista 4- Concorda. 

Argumento: Quanto maior a transparência e a coesão entre os 

setores, ampliam-se as chances de ser um trabalho técnico que possa 

atender um maior volume de variáveis. 

Especialista 5- Concorda. 

Argumento: O setor público “conversa” quase nada entre si. 

Até mesmo na própria instituição, as informações permanecem 
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setorizadas. Quando se esclarece e se proporciona a informação útil e 

conhecimento, há uma energia motivadora como se você fizesse 

parte de algo maior. Penso que esse entendimento seja adquirido com 

o tempo e experiência. Compartilhar conhecimento é fortalecer a 

equipe. 

Especialista 6- Concorda. 

Argumento: As pessoas precisam compreender os benefícios 

e objetivos da implantação da GC para assim poderem apoiar e 

participar do processo. 

Especialista 7-Concorda parcialmente.  

Argumento: A GC, para ter sucesso, requer sua incorporação 

à cultura da organização. Portanto as ações devem ser desenvolvidas 

não só com o corpo técnico mas com todos os profissionais. 

✓ Percentual de concordância: 71,44%. 

✓ Percentual de concordância parcial: 28,56%. 

✓ Percentual de não concordância: 0,00%. 

3.Instituir comitês de GC no âmbito da organização, com 

membros permanentes e rotativos, de todos os setores da organização 

e áreas de atuação, com as atribuições de propor e implementar 

estratégias, coordenar ações, disseminar e consolidar práticas 

colaborativas de construção de conhecimento; 

Especialista 1- Concorda. 

Argumento: Está de acordo. 

Especialista 2- Concorda parcialmente.  

Argumento: Considera que, depende do grau de maturidade, 

da liderança da organização e da disponibilidade orçamentária, para 

implantar uma área voltada à GC. 

Especialista 3- Concorda parcialmente.  

Argumento: Sugiro que seja instituído um comitê composto 

por membros de todas as áreas da organização com atribuição 

deliberativa visando a sintonia dos assuntos a serem tratados e a 

formação de subcomitês ou grupos de trabalho com atribuições de 

implementação de assuntos específicos. 

Especialista 4- Concorda. 

Argumento: A sistematização de GC pode ser uma 

ferramenta de valor altamente significativo quando adequadamente 
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gerenciada e aplicada, pois promove a articulação e capilaridade das 

atividades entre os setores. 

Especialista 5- Concorda.  

Argumentação: Acredito em todo o enunciado da diretriz 3. 

Contudo, tenho notado, há muito tempo, que os cargos em comissão 

que não fazem parte do quadro funcional, nem sempre se integram na 

gestão da casa. Além disso, é visível o desconforto desses agentes, 

em alguns casos pela total falta de conhecimento do que requerem 

seus cargos, que acabam executando outras atividades de menor 

porte, se assim podemos falar, em detrimento das especificidades do 

cargo que estão ocupando. Isso acarreta em desmotivação dos 

funcionários de carreira. Hoje, tenho certeza absoluta que a GC pode 

ajudar as organizações no sentido de fornecer conhecimento para 

criação e adoção de estratégias que possam, talvez, auxiliar a evitar a 

indicação sem nenhum critério desses personagens que entram na 

vida pública de várias instituições e acabam apenas passando o 

tempo, enquadrando-se em serviços alheios ao cargo que ocupam. 

Especialista 6- Concorda parcialmente.  

Argumento: O argumento é que se o processo de implantação 

de GC não for bem administrado os comitês podem burocratizar a 

iniciativa e desestimular os funcionários. Observando que o tempo é 

escasso e as pessoas já estão muito ocupadas. Cada caso é um caso, 

para alguns os comitês podem ser indicados, para outros inciativas 

flexíveis e inovadoras. 

Especialista 7-Concorda. 

Argumento: O tema gestão do conhecimento merece um 

capítulo no plano estratégico corporativo. Visto sua importância, um 

comitê que institua, mantenha as iniciativas e promova a evolução da 

GC, é indispensável. 

✓ Percentual de concordância: 57,14%. 

✓ Percentual de concordância parcial: 42,86%. 

✓ Percentual de não concordância: 0,00%. 

4.Criar a função de Gestor do Conhecimento no âmbito da 

organização que somente poderá ser ocupada por um profissional 

com qualificação específica de GC, visando a manutenção do cerne e 

princípios da proposta de gerenciar barreiras culturais à efetivação da 

GC nas organizações públicas; 
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Especialista 1- Não concorda.  

Argumento: Não acredita que seria eficaz.  

Especialista 2- Não concorda.  

Argumento: Por que acredita que não existe, hoje, pessoal 

capacitado em todo o Brasil para esta função e exigir isso seria 

impedir que áreas de GC possam surgir, muitas vezes, pela 

engenharia de processos e TI. 

Especialista 3- Não concorda.  

Argumento: Em vista da dificuldade para criar novas funções 

na administração pública. Além disso, considera que ainda é forte a 

cultura de gestor público em disciplinas tradicionais. Sugere que seja 

estabelecido perfil adequado para a composição do comitê e dos 

grupos de trabalho ou projetos de GC. Significa que devem ser 

pessoas com formação em GC, Ciência da Informação ou afins. 

Lembrando que GC é interdisciplinar, multidisciplinar, então bastam 

alguns com este perfil para orquestrar o conhecimento na 

organização. 

Especialista 4- Concorda. 

Argumento: A efetivação da GC terá que percorrer o caminho 

árduo que outros profissionais como bibliotecários, arquivistas e 

outros, têm percorrido, uma vez que a cultura de serem pouco 

valorizadas normas e procedimentos para tal, já se constituem em 

barreira estabelecida e quase intransponível. 

Especialista 5- Concorda. 

Argumento: Seria o ideal. 

Especialista 6- Concorda parcialmente.  

Argumento: Acredita que é bom saber quem tem a 

responsabilidade sobre uma determinada função, mas acha que esse 

papel deve ser desempenhado não por obrigação. Coloca que funções 

podem ser acumuladas se bem administradas. 

Especialista 7- Concorda. 

Argumento: Se o objetivo é a estruturação de um projeto de 

GC estratégico, o comando deve ser realizado por um profissional 

devidamente habilitado. 

✓ Percentual de concordância: 42,86%. 

✓ Percentual de concordância parcial: 42,86%. 

✓ Percentual de não concordância: 14,28%. 
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5.Implementar programas de sensibilização e qualificação 

permanente nos temas relacionados à GC para gestores e servidores 

em geral; 

Especialista 1- Concorda. 

Argumento:  Está de acordo. 

Especialista 2- Concorda. 

Argumento: Sempre é útil e necessário. 

Especialista 3- Concorda parcialmente.  

Argumento: Percebe dois assuntos na mesma diretriz. Para o 

primeiro sugere o uso da palavra “conscientização” da gestão do 

conhecimento, que julga mais apropriada. Para tornar as pessoas 

mais conscientes, em um primeiro momento, deve ser mostrado um 

novo olhar, pois o conhecimento sempre foi gerido de alguma forma, 

muitas vezes, não sistemática. Um levantamento das práticas que a 

organização faz, mesmo sem vínculo à GC, é uma forma de dar 

ciência para as pessoas do que acontece. Em um segundo momento, 

mostrar para as pessoas o que mais pode ser feito, ou melhor, que 

soluções a GC oferece para alguns problemas. Já o segundo assunto 

da diretriz se refere à capacitação de pessoas que pode ser em 

assuntos específicos (por meio de cursos curtos, Ead, palestas, por 

exemplo Narrativas, uma prática bem conhecida) ou gerais (cursos 

de especialização, mestrado ou doutorado). Assim, isto está na seara 

de programa de capacitação da organização para suprir necessidade 

de conhecimento, ou seja, conhecimento em GC. 

Especialista 4- Concorda. 

Argumento: Estas poderiam ser ferramentas para auxiliar na 

implementação das mudanças de paradigmas e conquista de 

território, pois o desconhecimento é um fator preponderantemente 

negativo e perverso. 

Especialista 5- Concorda. 

Argumento: Tudo que possa ser utilizado para melhorar a 

efetividade do servidor é bem-vindo. 

Especialista 6- Concorda. 

Argumento: Se é para mudar a organização através da GC 

que os programas de sensibilização e qualificação sejam 

permanentes, até que as barreiras culturais fiquem para trás, e as 

ações sejam institucionalizadas através da aprendizagem 

organizacional e virem “rotina”. 
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Especialista 7- Concorda. 

Argumento: Para se manter vivo e evoluindo, o projeto de GC 

requer “manutenção”. Assim, programas de sensibilização e 

qualificação podem dar o ritmo necessário. 

✓ Percentual de concordância: 85,72%. 

✓ Percentual de concordância parcial: 14,28%. 

✓ Percentual de não concordância: 0,00%. 

6.Estabelecer e manter um alinhamento conceitual nos 

programas de sensibilização e capacitação relacionados à GC no qual 

a GC seja articulada aproveitando a experiência do servidor para 

transformar o conhecimento tácito dele em conhecimento 

organizacional. 

Especialista 1- Concorda. 

Argumento: Está de acordo. 

Especialista 2- Concorda. 

Argumento: Está de acordo. 

Especialista 3- Concorda parcialmente.  

Argumento: Considera que a ideia da diretriz não está clara. 

Em vista do proposto no item anterior, conduz a ideia de alinhamento 

conceitual e sugere a exclusão da primeira parte do texto desta 

diretriz. A respeito de programas, coloca que isso já foi tratado na 

diretriz 5. Pensa que essa diretriz pode, por exemplo, dar ênfase ao 

processo de conversão de conhecimento tácito em explícito, seja no 

nível do indivíduo ou de grupo. Cabe lembrar que deve ser 

esclarecido o que se entende por “conhecimento organizacional” e 

“conhecimento explícito”. Uma sugestão para esta diretriz é dar 

ênfase aos processos de compartilhamento, transferência, difusão, 

disseminação de conhecimento (individual ou grupo), lembrando que 

são distintos, embora a literatura os trate, algumas vezes, como 

semelhantes, mas não o são, uma vez que práticas específicas 

demonstram as diferenças.  

Especialista 4- Concorda. 

Argumento: Esse alinhamento e articulação complementa a 

questão anterior (5), de oportunizar programas relacionados à GC e 

que essa troca seja sistemática, para ser mais eficaz. A 
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descontinuidade promove desconforto e acomodação ao modelo 

instalado. 

Especialista 5- Concorda. 

Argumento: Penso que quando você está capacitado para 

exercer tal função a organização institucional fica mais transparente, 

fica mais visual, há uma troca de conhecimento entre os setores e 

funcionários. Assim deveria ser. Atualmente, temos alguns 

funcionários se aposentando e levando suas experiências e todo seu 

conhecimento, sem ter deixado capacitado um novo colega. Falta 

uma política interna de capacitação.  

Especialista 6- Concorda. 

Argumento: Esta experiência pode ser libertadora para o 

funcionalismo público: aproveitar a experiência do servidor para 

transformar o conhecimento tácito dele em conhecimento explícito. 

A valorização do servidor é o melhor caminho para consolidar a GC; 

as demais funções são passageiras, seguindo critério político. 

Especialista 7- Concorda. 

Argumento: Desde que esteja relacionado ao conhecimento 

crítico já devidamente mapeado. Nem todo conhecimento requer 

explicitação. 

✓ Percentual de concordância: 85,72%. 

✓ Percentual de concordância parcial: 14,28%. 

✓ Percentual de não concordância: 0,00%. 

7.Assegurar o alinhamento da política bem como das práticas 

de GC com definições estratégicas na organização. 

Especialista 1- Concorda. 

Argumento: Está de acordo. 

Especialista 2- Concorda. 

Argumento: Está de acordo. 

Especialista 3- Concorda parcialmente.  

Argumento: Acha que tem que ser melhor explicada. 

Especialista 4- Concorda. 

Argumento: Para tanto, a abrangência de programas de 

sensibilização e a articulação entre os servidores que “serão 

responsáveis por instalar” a GC, precisam estar preparados para 

contornar as dificuldades já que deverão preparar “várias frentes”, 
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isto é, definições estratégicas na organização, programas de 

sensibilização, articulação sistemática e outras que podem surgir. 

Talvez o indicado seja uma metodologia educacional. 

Especialista 5- Concorda. 

Argumento: Isso é planejamento. Se tivermos a GC no início 

de cada instituição poderíamos dirimir muitos problemas. 

Especialista 6- Concorda. 

Argumento: Ação fundamental ao sucesso do processo de 

implantação da GC. 

Especialista 7- Concorda. 

Argumento: Não consigo visualizar um projeto de GC 

desalinhado com a estratégia. Não faria sentido. 

✓ Percentual de concordância: 85,72%. 

✓ Percentual de concordância parcial: 14,28%. 

✓ Percentual de não concordância: 0,00%. 

8.Promover a cooperação entre os setores da organização bem 

como entre a organização, outras estatais, órgãos e entidades da 

administração pública; 

Especialista 1- Concorda. 

Argumento: Está de acordo. 

Especialista 2- Concorda. 

Argumento: Está de acordo.  

Especialista 3-Concorda parcialmente.  

Argumento: Acha que tem que ser melhor explicada. 

Especialista 4- Concorda. 

Argumento: Essa proposição tem possibilidade de criar uma 

revolução nas políticas públicas, comparativamente ao modelo atual, 

cujos setores/órgão não trocam informações e a transparência quanto 

ao papel de cada um eles se confunde, deixando a sociedade alienada 

e sem participação efetiva. 

Especialista 5- Concorda. 

Argumento: Deixo um exemplo para reflexão de minha 

opinião. Projeto de captação Ponte Hercílio Luz (Florianópolis/SC). 

Fica a responsabilidade processual por conta da FCC como também a 

responsabilidade de toda a captação do projeto. No entanto, esse é 

um projeto de governo, onde todas as secretarias deveriam estar 
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conectadas em função de uma obra que beneficiará a todos. Quando 

se fala em mobilidade de uma cidade deve-se levar em consideração 

que todos, indiscriminadamente, farão uso dessa estrutura física. 

Menor tempo para remoção de pacientes, para transporte de alunos, 

para o comércio, para as empresas para o funcionalismo, quer dizer, 

é uma ação de todo o governo, e o que se vê, que até o momento não 

conseguimos sequer captar 6% de todo o projeto, porque não há 

envolvimento de outras secretarias e até mesmo do próprio 

governador. 

Especialista 6- Concorda. 

Argumento: Fundamental para potencializar o alcance da GC 

e de ações integradas a partir dela. 

Especialista 7-Concorda parcialmente.  

Argumento: A cooperação com organizações privadas, 

devem, também, ser levadas em conta. Experiências com modelos 

diferentes podem, ao menos, trazer bons insights. 

✓ Percentual de concordância: 71,44%. 

✓ Percentual de concordância parcial: 28,56%. 

✓ Percentual de não concordância: 0,00%. 

9.Estimular o surgimento de comunidades de prática, fóruns, 

etc. por área temática para dinamizar a articulação entre os setores; 

Especialista 1- Concorda. 

Argumento: Está de acordo. 

Especialista 2- Concorda. 

Argumento: Está de acordo. 

Especialista 3- Não concorda.  

Argumento: Diz que essa diretriz já foi contemplada na 

diretriz 8. 

Especialista 4- Concorda. 

Argumento: Esse estímulo parece que deveria estar alinhado 

ao planejamento das instituições/órgãos e ao programa de 

sensibilização, pois podem ser ineficazes se não houver uma 

estratégia mais ampla, conforme as questões anteriores, 7 e 8. 

Especialista 5- Concorda. 

Argumento: Nos últimos anos temos acompanhado um 

grande número de jovens se posicionando em relação à cultura e sua 
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gestão pública. Muitas vezes, ficamos entre o que é possível e o 

ideal. Nem sempre a sociedade que inclui os próprios servidores 

conhece os problemas internos das instituições e acaba reivindicando 

apenas o que pensa ser o certo. É uma tarefa difícil elucidar essas 

pessoas. As discordâncias entre editais públicos e a sociedade que 

não se vê representada pelos conselhos é outro cenário 

comprometedor. Ambientes como comunidades de prática e fóruns 

podem contribuir para elucidar, ensinar, aprender e traçar planos para 

dirimir, quem sabe, esses problemas. 

Especialista 6- Concorda. 

Argumento: E neste caso seria interessante também incluir o 

conhecimento construído dentro das universidades e que possam 

somar as áreas temáticas. 

Especialista 7- Concorda. 

Argumento: Práticas que já comprovaram efetividade em 

outras tantas iniciativas de GC devem ser incentivadas, respeitando 

as características da organização e o nível de maturidade do projeto. 

✓ Percentual de concordância: 85,72%. 

✓ Percentual de concordância parcial: 14,28%. 

✓ Percentual de não concordância: 0,00%. 

10.Manter um banco de conhecimento acessível a todos os 

servidores da organização contendo, entre outros conteúdos, 

soluções, propostas, metodologias, enfim, materiais diversos que 

possam facilitar a todos o entendimento acerca da disseminação do 

conhecimento e sua gestão. 

Especialista 1-Concorda. 

Argumento: Está de acordo. 

Especialista 2-Concorda parcialmente.  

Argumento: Entende que isso depende de uma gestão baseada 

em TI de alto nível e o serviço público por via de regra não tem 

orçamento para isso. 

Especialista 3- Não concorda.  

Argumento: Os sistemas atuais disponíveis nas organizações 

são repositórios de conhecimento. Sugere um banco de práticas de 

gestão de conhecimento. A literatura oferece várias práticas, então a 
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organização pode customizar para seu uso, de acordo com seus 

costumes e valores, em sua própria cultura. 

Especialista 4- Concorda. 

Argumento: Está de acordo. 

Especialista 5- Concorda. 

Argumento: Está de acordo. 

Especialista 6- Concorda. 

Argumento: Importante adequar banco de dados a 

necessidades práticas, pois diante de tanta informação disponível, 

quanto mais útil for o conteúdo, maior será a utilização e maiores os 

benefícios da GC. 

Especialista 7- Concorda. 

Argumento: Cada perfil de usuário do projeto (persona) deve 

ter acesso ao que realmente é necessário, evitando excesso de 

informação. Devem ser criados mecanismos para que o 

conhecimento seja “empurrado” de forma correta para que a base não 

se torne um ambiente que não é, ou é pouco utilizado pelos usuários. 

✓ Percentual de concordância: 71,44%. 

✓ Percentual de concordância parcial: 14,28%. 

✓ Percentual de não concordância: 14,28%. 

11.Implementar um sistema de avaliação do impacto das 

práticas de GC sobre processos, produtos e serviços da organização. 

Especialista 1- Concorda. 

Argumento: Está de acordo. 

Especialista 2- Concorda. 

Argumento: Está de acordo. 

Especialista 3- Concorda parcialmente.  

Argumento: Sugere o uso de um verbo mais apropriado, pois 

“implementar” é operacional, é usado para planos. Uma diretriz é um 

norteador de políticas, planos e programas. 

Especialista 4- Concorda. 

Argumento: Essa seria uma fase/etapa final da metodologia 

educacional na implementação da mudança de paradigmas, que 

parece estar vinculada às questões acima, 6,7, 8 e 9. Para a avaliação 

ser bem-sucedida dependerá do conhecimento e compreensão do 

processo e resultados. 
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Especialista 5- Concorda. 

Argumento:  Está de acordo. 

Especialista 6- Concorda. 

Argumento: Um sistema de indicadores adequados pode ser 

útil para reforçar ações e corrigir possíveis desvios. Que o sistema de 

avaliação seja institucionalizado, reconhecido e se torne fonte de 

uma avaliação mais ampla (seja semestral ou anual) da organização 

que adota a GC. 

Especialista 7- Concorda. 

Argumento: O que não é medido dificilmente pode ser 

melhorado. Considero um erro primário instituir um projeto de GC 

sem formas de avaliação (métricas etc.). 

✓ Percentual de concordância: 85,72%. 

✓ Percentual de concordância parcial: 14,28%. 

✓ Percentual de não concordância: 0,00%. 

12.Trabalhar a dimensão humana nas organizações públicas 

para que a cooperação supere as barreiras culturais e essas possam 

ser mitigadas através dos preceitos da gestão de pessoas. 

Especialista 1- Concorda. 

Argumento: Está de acordo. 

Especialista 2- Concorda. 

Argumento: Está de acordo. 

Especialista 3- Concorda parcialmente.  

Argumento: Considera que a ideia precisa ficar mais clara. 

Que existem duas ideias nessa diretriz. Na primeira se destaca a 

cooperação para superar barreiras culturais, ok. No entanto, não está 

claro como preceitos da GC podem mitigar barreiras culturais. Os 

processos de GC, compartilhar conhecimento ou usar conhecimento, 

por exemplo, são práticas que podem ajudar na superação de 

barreiras culturais. Além disso, mitigar é uma palavra mais usada 

para tratar risco, o que não parece constar diretamente desse 

contexto. Sugere revisar essa diretriz. 

Especialista 4- Concorda. 

Argumento: A reflexão de que a aplicação de uma abordagem 

integradora pode ser utilizada para a quebra de barreiras culturais, 

inclui também a gestão de pessoas. 
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Especialista 5- Concorda. 

Argumento: Como não existe no serviço público brasileiro 

algo que possamos dizer ser uma gestão compartilhada, ficamos 

sempre naquele limbo aguardando oportunidade para mostramos 

nosso conhecimento. Novas ideias, novos projetos e novas ações 

mantêm íntegros, muitos servidores públicos. Então sim, é 

fundamental trabalhar a dimensão humana nas organizações 

públicas, ela é o motor de qualquer organização. 

Especialista 6- Concorda. 

Argumento: Sem a dimensão humana não há GC. 

Especialista 7- Concorda. 

Argumento: Colaboração deve ser entendida como um dos 

pilares de um projeto de GC. Ambientes e equipes colaborativas 

criam as condições ideais para que os profissionais possam evoluir e 

construir (em conjunto) novas e melhores soluções. 

✓ Percentual de concordância: 85,72%. 

✓ Percentual de concordância parcial: 14,28%. 

✓ Percentual de não concordância: 0,00%. 

Diretrizes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

   Esp. 1 C C C N C C C C C C C C 

   Esp. 2 P C P N C C C C C P C C 

   Esp. 3 C P P N P P P P N N P P 

   Esp. 4 C C C C C C C C C C C C 

   Esp. 5 C C C C C C C C C C C C 

   Esp. 6 C C P P C C C C C C C C 

   Esp. 7 C P C C C C C P C C C C 

Quadro 16- Respostas dos especialistas- Rodada 1/Delphi. 

Fonte: Primária. 
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C= Concorda 

P= Concorda parcialmente. 

N= Não concorda. 

X=Não se manifestou. 

Com base no exposto no Quadro 14 as diretrizes 

1,5,6,7,9,11,12, foram consideradas como aceitas pelo fato de apenas 

um especialista ter manifestado algum tipo de dúvida sobre a eficácia 

de cada uma delas e essa manifestação não ter levado a uma não 

concordância, mas sim a uma concordância parcial. Além disso, as 

referidas manifestações de concordância parcial eram mais 

condizentes com sugestões e algumas fugiam do objetivo da proposta 

desse conjunto de diretrizes. 

As diretrizes 2 e 8 receberam duas concordâncias parciais e a 

diretriz 3 recebeu três concordâncias parciais.  

A diretriz 2 foi considerada aprovada em vista das duas 

argumentações de concordância parcial terem sido consideradas: a 

primeira, fora do objetivo da proposta e a segunda, redundante em 

relação ao texto da diretriz.  

A diretriz 8 também foi aprovada pelas mesmas razões da 

diretriz 2, ela recebeu duas concordâncias parciais, a primeira, é uma 

sugestão para reflexão, fora do objetivo da proposta, e a segunda, 

uma sugestão redundante em relação ao texto da referida diretriz.  

Embora a diretriz 3 tenha recebido três concordâncias parciais 

ela foi aprovada, uma vez que na argumentação das três 

concordâncias parciais os especialistas somente colocaram suas 

opiniões sobre o tema de maneira muito geral, não mantendo foco no 

objetivo do conjunto de diretrizes propostas. 

A diretriz 9 foi aprovada em vista do único senão que ela 

recebeu, ter sido uma não concordância que se referia ao fato dela ser 

repetida. O que não procede. 

A diretriz 10 foi aprovada mesmo tendo recebido uma não 

concordância e uma concordância parcial. Sua aprovação se deu em 

vista da concordância parcial estar fora do escopo do sentido do 

conjunto de diretrizes proposto e da não concordância sugerir algo 

totalmente fora do objetivo da proposta. 

A diretriz 4 recebeu três não concordâncias e uma 

concordância parcial, portanto irá para a rodada 2 com os 

especialistas.  
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Embora o questionário, contendo as diretrizes, tenha passado 

no pré-teste por verificação semântica com vistas a evitar que uma 

mesma diretriz tivesse mais de uma interpretação, ainda assim alguns 

especialistas ao exporem seus pontos de vista em relação a algumas 

diretrizes pareceram não ter entendido exatamente o objetivo da 

proposta. Esse não entendimento foi atribuído à visão de mundo 

deles e não a falhas na estrutura do questionário. Em relação a esse 

não entendimento averiguado em momentos esparsos e em questões 

pontuais, mas não recidivas entre eles, foi considerado que ele não 

atrapalhou a pesquisa.   

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

C 85,

72 

71,

44 

57,

14 
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86 

85,

72 

85,
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44 
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72 
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44 
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72 

P 14,

28 

28,

56 
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86 
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28 

14,

28 
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28 
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,00 

100

,00 

100

,00 
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Quadro 17- Porcentual de adesão dos especialistas a cada questão. 

Fonte: Primária. 

Esse quadro mostra que a diretriz 4 foi a que recebeu o 

número maior de críticas/sugestões somente 42,86% dos 

especialistas concordaram plenamente com o enunciado. 42,86% 

concordaram parcialmente e 14,28% não concordam.  

As questões 1,5,6,7,9,11 e 12 foram as que tiveram menor 

número de críticas/sugestões, alcançando 85,72% dos especialistas 

concordando com o enunciado. 
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4.3.4.2 Resultado da RODADA 2- Método Delphi 

Proposta 1: 

Nova proposta de texto para diretriz 4. 

4-Estabelecer a função, não o cargo, de Gestor do 

Conhecimento, no âmbito da organização, que deverá ser ocupada 

por um profissional, que independente da formação tenha a 

qualificação necessária, visando a manutenção do cerne e dos 

princípios da proposta de gerenciar barreiras culturais à efetivação da 

GC nas organizações públicas; 

Especialista 1- Não se manifestou nessa rodada  

Especialista 2- Concorda.  

Argumento: Concorda com o novo texto da diretriz. 

Especialista 3- Não concorda. 

Argumento: A função de um gestor é ideal para a gestão do 

conhecimento em uma organização. Entretanto, na prática as 

organizações não desenvolveram cultura para estabelecer tal função, 

principalmente na área pública que é regulada por normas. Significa 

que os indivíduos ingressam nas empresas públicas por meio de 

concurso que estabelece cargo, função, especialização, ou 

denominações semelhantes, e estas especializações estão associadas 

às disciplinas tradicionais (logística, pessoas, tecnologia, 

administração, dentre outras). Logo, muitas são as dificuldades para 

a implantação de cargo ou função para desempenhar o papel de 

gestor do conhecimento. A solução é implementar mecanismo de 

transição (função tradicional com atividade nova) até que o tema se 

consolide. 

Especialista 4-Concorda. 

Argumento: Havia concordado com o primeiro texto da 

diretriz e optou por concordar com o segundo, uma vez que na sua 

essência ele não mudou. 

Especialista 5-Concorda. 

Argumento: Optou por apoiar o novo texto. 

Especialista 6-Concorda. 

Argumento: O estabelecimento da função é também um 

prenúncio da incorporação de ações em áreas estratégicas das 
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organizações. Obs.: Lembro que no auge da Qualidade Total o 

Governo de Santa Catarina criou uma Secretaria extraordinária para 

a Qualidade e o cargo de gerente de qualidade em todos as outras 

secretarias e demais órgãos. 

Especialista 7-Concorda. 

Argumento: Em vista do problema ser a burocracia, visto que 

se trata de meio público, instituir a função com um papel claro é um 

bom caminho. 

Diretrizes 4 

   Esp. 1 X 

   Esp. 2 C 

   Esp. 3 N 

   Esp. 4 C 

   Esp. 5 C 

   Esp. 6 C 

   Esp. 7 C 

Quadro 18- Respostas dos especialistas- Rodada 2/Delphi. 

Fonte: Primária. 

De acordo com o que pode ser constatado, através da 

visualização do conteúdo desse quadro, essa diretriz foi aprovada por 

haver somente uma opinião contrária a essa aprovação. 
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 4 

C 71,44 % 

P 0,00%  

N 14,28 %  

X 14,28 %  

 100,00% 

Quadro 19- Porcentual de adesão dos especialistas à questão. 

Fonte: Primária. 

Proposta 2:  

Exclusão da diretriz 4. 

Nenhum especialista indicou a exclusão da diretriz 4, assim o 

porcentual de adesão dos especialistas a esta questão foi: 0,00%. 

4.3.4.3 Resultado da aplicação do Método Delphi 

A consulta aos especialistas resultou na manutenção de onze 

das diretrizes propostas e na alteração do texto de uma delas, 

indicando que em uma organização pública, elencar diretrizes de 

forma colaborativa com os servidores repercutiu na harmonia 

conceitual delas no que tange a servidores públicos, também, de 

outras organizações.  

No âmbito deste estudo essa união incorreu no seguinte 

conjunto de diretrizes: 

DIRETRIZES DE GERENCIAMENTO DAS BARREIRAS 

CULTURAIS À EFETIVAÇÃO DA GESTÃO DO 

CONHECIMENTO EM ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS. 

1. Institucionalizar a GC no âmbito da organização; 

(existia no conjunto inicial) 
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2. Desenvolver iniciativas integradas com o corpo técnico 

de diferentes setores para dar consistência às iniciativas 

à GC e promover a adequação cultural à GC no âmbito 

da organização; (não exista no conjunto inicial) 

3. Instituir comitês de GC no âmbito da organização, com 

membros permanentes e rotativos, de todos os setores 

da organização e áreas de atuação, com as atribuições 

de propor e implementar estratégias, coordenar ações, 

disseminar e consolidar práticas colaborativas de 

construção de conhecimento; (existia no conjunto 

inicial) 

4. Estabelecer a função, não o cargo, de Gestor do 

Conhecimento, no âmbito da organização, que deverá 

ser ocupada por um profissional, que independente da 

formação tenha a qualificação necessária para exercê-

la, visando a manutenção do cerne e dos princípios da 

proposta de gerenciar barreiras culturais à efetivação da 

GC nas organizações públicas; (existia no conjunto 

inicial, foi adaptada para o conjunto final e 

posteriormente teve a redação alterada pelos 

especialistas) 

5. Implementar programas de sensibilização e 

qualificação permanente nos temas relacionados à GC 

para gestores e servidores em geral; (exista no conjunto 

inicial) 

6. Estabelecer e manter um alinhamento conceitual nos 

programas de sensibilização e capacitação relacionados 

a GC no qual à GC seja articulada aproveitando a 

experiência do servidor para transformar o 

conhecimento tácito dele em conhecimento 

organizacional; (não exista no conjunto inicial) 

7. Assegurar o alinhamento da política bem como das 

práticas de GC com definições estratégicas na 

organização; (existia no conjunto inicial) 

8. Promover a cooperação entre os setores da organização 

bem como entre a organização, outras estatais, órgãos e 

entidades da administração pública; (existia no 

conjunto inicial) 
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9. Estimular o surgimento de comunidades de prática, 

fóruns, etc. por área temática para dinamizar a 

articulação entre os setores; (existia no conjunto 

inicial) 

10. Manter um banco de conhecimento acessível a todos os 

servidores da organização contendo, entre outros 

conteúdos, soluções, propostas, metodologias, enfim, 

materiais diversos que possam facilitar a todos o 

entendimento acerca da disseminação do conhecimento 

e sua gestão; (não exista no conjunto inicial) 

11. Implementar um sistema de avaliação do impacto das 

práticas de GC sobre processos, produtos e serviços da 

organização. (existia no conjunto inicial) 

12. Trabalhar a dimensão humana nas organizações 

públicas para que a cooperação supere as barreiras 

culturais e essas possam ser mitigadas. (não exista no 

conjunto inicial) 

4.4 CONTRIBUIÇÕES E ENTREGÁVEIS RESULTANTES DO 

PRESENTE ESTUDO 

Embora o objetivo geral desse estudo, que foi alcançado, 

conceitualmente, seja vantajoso para a efetivação da GC nas 

organizações públicas, uma contribuição desse trabalho paralela a 

esse objetivo digna de atenção e consideração especial, para a 

sociedade, foi o estabelecimento da asserção84que a diversidade 

cultural, naturalmente presente nas organizações públicas bem como 

em qualquer organização independente do seu caráter, gera barreiras 

denominadas barreiras culturais a diversos processos e que esse 

problema pode ser minimizado envolvendo os atores das 

organizações desde a fase de arranjo dos processos ,criando assim 

uma economia colaborativa dentro delas.  

O estabelecimento dessa asserção, oferece a oportunidade para 

os gestores, uma vez cientes da existência dessa problemática, 

criarem mecanismos de gerenciamento a essas barreiras que poderão 

vir a melhorar a eficiência e a eficácia dos serviços que o Estado 

presta à população.  

                                                           
84 Possibilitado pela pesquisa realizada. 
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O presente estudo, também, resultou nos seguintes “produtos” 

considerados como “entregáveis85: 

a) O conjunto de doze Diretrizes destinadas ao gerenciamento 

das barreiras culturais à efetivação da gestão do 

conhecimento nas organizações públicas, que é o objetivo 

geral deste estudo. 

b) A ferramenta informática denominada fcc-bibliovirtual, que 

foi concebida de maneira colaborativa com o corpo técnico 

da Fundação Catarinense de Cultura, para ser utilizada como 

ferramenta de pesquisa nesse estudo, que segue sendo 

utilizada no âmbito da referida organização, para apoiar os 

processos de comunicação, transmissão de informação e 

aquisição de conhecimento; 

c) O Manual para organização e uso da informação da FCC86, 

concebido de maneira colaborativa com o corpo técnico da 

Fundação Catarinense de Cultura, para viabilizar e facilitar, 

também, a “alimentação” assim como o uso da ferramenta 

fcc-bibliovirtual, que segue sendo usado por técnicos da 

referida organização. Ele está disponível na web em forma 

de e-book e pode ser acessado através do link: 

https://issuu.com/betitahornpepulim/docs/manual_para_gesta

o_da_informacao_-

_095691acd00c3f?utm_source=conversion_success&utm_ca

mpaign=Transactional&utm_medium=email  

 

 

                                                           
85 Do inglês deliverable. Por algum motivo a tradução “entregável” se 

tornou lugar-comum no mundo do gerenciamento de projetos, contudo a 

tradução oficial, de acordo com glossário em português do Project 

Management Institute (PMI), é entrega (do produto ou resultado de um 

processo).  

Fonte: http://pmisp.org.br/  

No âmbito deste estudo foram considerados entregáveis somente os 

“produtos” que poderão ser utilizados adiante dele. 
86 Ver capa, folha de rosto e sumário no Apêndice 1. 

https://issuu.com/betitahornpepulim/docs/manual_para_gestao_da_informacao_-_095691acd00c3f?utm_source=conversion_success&utm_campaign=Transactional&utm_medium=email
https://issuu.com/betitahornpepulim/docs/manual_para_gestao_da_informacao_-_095691acd00c3f?utm_source=conversion_success&utm_campaign=Transactional&utm_medium=email
https://issuu.com/betitahornpepulim/docs/manual_para_gestao_da_informacao_-_095691acd00c3f?utm_source=conversion_success&utm_campaign=Transactional&utm_medium=email
https://issuu.com/betitahornpepulim/docs/manual_para_gestao_da_informacao_-_095691acd00c3f?utm_source=conversion_success&utm_campaign=Transactional&utm_medium=email
http://pmisp.org.br/
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CAPÍTULO 5 

Neste capítulo, são apresentadas as principais considerações 

advindas desse estudo, bem como as contribuições práticas, as 

limitações e as sugestões para pesquisas futuras. 

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo teve como objetivo compor um conjunto de 

diretrizes para gerenciar as barreiras culturais à efetivação da GC nas 

organizações públicas. 

A razão desse objetivo deveu-se, principalmente, ao fato de 

ter sido constatado, primeiramente através de observação empírica e, 

em um segundo momento, através de pesquisas bibliográficas, que a 

diversidade87 nas organizações, que ocorre em dimensões como 

gênero, raça, nacionalidade, classe social, região cultural, idade, 

entre muitas outras, gera tantas barreiras que tornou necessário que 

as organizações tratem do impacto e do gerenciamento delas no 

ambiente de trabalho, neste caso específico, no que tange a 

efetivação da GC nas de caráter público. 

Ressaltando que uma vez entendido que culturas são ordens 

de significado de pessoas e coisas, que são compartilhadas por todos 

os portadores de uma mesma cultura (SAHLINS, 1979; 

TROMPENAARS, 1994), fica evidente a importância de entender e 

gerenciar diferenças culturais. 

Cox (1993), já na década de 1990, argumentava que a 

administração da diversidade cultural significa planejar e executar 

sistemas e práticas organizacionais de gestão de pessoas visando 

maximizar as vantagens potenciais da diversidade e minimizar as 

suas desvantagens. 
Sob essa perspectiva, a principal contribuição desse estudo, 

além da constituição das referidas diretrizes, que podem ser 

consideradas uma inovação social88, que aqui é definida como o 

                                                           
87 Em vista de como a diversidade é percebida ser uma questão ampla, a 

expressão “diversidade no ambiente de trabalho” pode se referir a quaisquer 

características que tornam as pessoas diferentes umas das outras. 
88 A inovação social geralmente é o resultado de novas combinações ou da 

hibridização de elementos existentes, e não da composição de elementos 
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resultado do conhecimento aplicado às necessidades sociais através 

da participação e da cooperação de todos os atores envolvidos, 

gerando soluções novas para grupos sociais, comunidades, 

organizações de trabalho bem como para a sociedade em geral, foi 

ressaltar e expor a existência da problemática referente às barreiras 

culturais nas organizações, decorrente da diversidade cultural dos 

seus atores há muito percebida, mas pouco discutida e estudada na 

academia, de acordo com o que foi constatado na revisão de 

literatura realizada para este estudo89, e não tratada com o devido 

destaque nas organizações. Enfatizando que a base para esse 

enunciado adveio da pesquisa realizada, no presente estudo, em uma 

única organização pública. 

Em relação a barreiras culturais nas organizações, foi 

possível identificar, como resultado dessa pesquisa, que problemas 

relacionados com a compreensão de proposições, com o acolhimento 

delas, com a capacidade de entender e de se adaptar a mudanças, 

problemas de comunicação, de relacionamento etc., provenientes da 

diversidade cultural dos integrantes de uma organização, que 

impedem ou possam vir a impedir, em alguma instância, qualquer 

tipo de integração e colaboração esperada “em”, “por” e “de” uma 

equipe, são considerados e podem ser nomeados como barreiras 

culturais. 

Nesse sentido foi averiguado que para transpor essas barreiras, 

para que os servidores públicos trabalhem em grupo, independente 

das suas diferenças culturais, a abordagem deve ser top-down90 no 

                                                                                                                           

integralmente novos. Além disso, à sua colocação em prática se dá 

ultrapassando fronteiras organizacionais, setoriais ou disciplinares. Por fim, 

a inovação social deixa como resultante novas relações sociais entre 

indivíduos e grupos anteriormente separados, contribuindo para a difusão e 

a perpetuação da inovação e alimentando novas soluções sociais 

(MULGAN; TUCKER; SANDERS, 2007). 
89 Esta revisão de literatura foi restrita a determinadas bases de dados 

conforme pode ser observado no item “1.8.2 Relevância e ineditismo do 

presente estudo”, portanto, é possível que existam estudos não capturados 

sobre a referida problemática. 
90 De cima para baixo.  

OBS. Essa assertiva tem como base a diretriz 1 definida no conjunto inicial 

e mantida no conjunto final, tanto pelo corpo técnico da organização quanto 
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que tange ao princípio organizacional que determina um ambiente 

para que isso aconteça, inclusiva no que diz respeito à equipe, 

humana no que diz respeito à comunidade que compõe a organização 

e colaborativa no que diz respeito ao trabalho a ser realizado.  

Destacando que uma cultura organizacional que privilegia o 

respeito e investe no gerenciamento da diversidade cultural das suas 

equipes de trabalho tende a aumentar suas chances de formar um 

corpo técnico mais engajado e comprometido com a organização. 

No concernente às abordagens Design Thinking e User 

Experience, que tiveram algumas de suas técnicas utilizadas na 

presente pesquisa, pode-se dizer que elas foram ferramentas de 

grande valia, não pelas técnicas em si, mas pelo que significa propor-

se a utilizar abordagens dessa natureza. O uso de ferramentas 

inclusivas, de caráter colaborativo, centradas no usuário visando 

constituir normas, regras e diretrizes até então pensadas e elaboradas 

por poucos para muitos implica em uma mudança no paradigma 

desse tipo de gestão organizacional que é predominante na 

contemporaneidade91. 

Acreditar que isso pode ser feito de uma maneira diferente, 

entender que essa maneira diferente de trabalhar refletirá 

positivamente nos modelos de gestão organizacional predominantes 

é um grande passo rumo ao estabelecimento de uma sociedade 

baseada na colaboração, na parceria.  

Destacando que a consciência que desponta de que embora as 

decisões referentes às linhas de conduta de uma organização 

precisem ser institucionalizadas pela alta gestão, para estabelecer 

uma cultura comprometimento às diretrizes para as ações, que as 

linhas de conduta precedem precisam ser “definidas” na base da 

organização, porque dessa maneira têm muito a oferecer para o 

desenvolvimento de todos os processos coletivos, tem se mostrado 

inequívoca. 

A cultura colaborativa é uma abordagem emergente que está 

acontecendo a revelia do que existe, ela pode alcançar um ritmo de 

produção e organização que as empresas tradicionais, grande parte da 

academia, o Estado e, em muitos casos, o terceiro setor ainda não 

                                                                                                                           

pelos especialistas que participaram do processo de validação desse 

conjunto. 
91 Metade da segunda década do século XXI. 
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conseguem compreender ou assimilar. São práticas que se 

relacionam ao conceito de inteligência coletiva92. O que ocorre é que 

em um ecossistema de ideias livres como esse, baseado na 

generosidade, a academia, as empresas, o Estado e o terceiro setor 

entram na equação, não mais como protagonistas, detentores do 

conhecimento e da inovação, mas como participantes.  

É possível entender a colaboração como um modo de 

produção, ressaltando que não existe colaboração sem generosidade. 

Colaboração não é ajuda, ela tem a ver com propostas e 

projetos de interesse comum. 

Nesse sentido, quanto ao conjunto final de diretrizes, 

constituído no presente estudo, no momento não é possível avaliar o 

impacto dele na FCC, bem como se ele repercutirá em outras 

organizações públicas, mas sobre o processo de constituí-lo no 

âmbito da FCC sem dúvida é possível inferir que ele proporcionou 

aos servidores que se envolveram nele uma nova perspectiva sobre a 

dinâmica de como trabalhar em equipe. E isso representa muito, no 

que tange a resultados.  

Quanto às doze diretrizes, se colocadas em prática, é provável 

que elas contribuam realmente com a efetivação da GC na 

organização que as utilizar, pelo fato delas terem sido definidas em 

conjunto com o corpo técnico da organização, contribuindo dessa 

maneira para dirimir as barreiras culturais à efetivação da GC nelas. 

Frisando que a organização interessada em utilizá-las deverá 

submetê-las à apreciação do seu corpo técnico e, se necessário, 

adaptá-las aos interesses e à realidade da organização e do seu corpo 

técnico. 

                                                           
92 Sobre este tema é importante compreender que a colaboração é uma 

forma de Inteligência Coletiva, conceito criado em 1994 por Lévy (2003), 

embora se configure como um dos elementos presentes na sociedade desde 

os seus primórdios (NEPOMUCENO; CAVALCANTI, 2007). Sob o ponto 

de vista administrativo, Inteligência Coletiva “é uma inteligência distribuída 

por toda a parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real e 

que resulta em uma mobilização efetiva das competências” (LÉVY, 2003). 

Esta distribuição significa que ninguém possui conhecimento integral sobre 

determinado assunto, porém todos sabem algo sobre algum assunto. Assim, 

a Inteligência Coletiva deve permitir que os seres humanos conjuguem as 

suas imaginações e inteligências a serviço do desenvolvimento e da 

emancipação das pessoas. 
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5.2 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Entre os estudos futuros, que podem ser considerados 

complementares a este presente, encontram-se: 

a) Testar o conjunto final de diretrizes, constituído no presente 

estudo, em mais de uma organização pública em vista do fato de 

que cada organização, dependendo do escopo da sua atuação, 

abarca um determinado perfil de técnicos e gestores, para traçar 

um perfil dos ambientes mais ou menos permeáveis a elas. 

b) Acompanhar e mapear um processo de efetivação à GC, em uma 

organização pública, a partir desse conjunto de diretrizes, para 

identificar a necessidade ou não de complementá-las ou acrescer 

alguma ferramenta, além da que o próprio conjunto constitui, 

para gestão das barreiras culturais à efetivação à GC de maneira 

plena, ou o mais próximo disso. 

c) Identificar e expor o quanto as abordagens colaborativas, 

inclusivas e centradas no usuário, usadas em processos de 

tomada de decisões podem, à médio prazo, dirimir as barreiras 

culturais a diferentes processos nas organizações públicas, sem 

afetar a qualidade da “produção”deles, em relação aos 

tradicionais métodos de gestão nos quais as decisões são tomadas 

pelos gestores sem a participação da equipe.  

d) Adaptar o conjunto final de diretrizes para outra organização 

pública, observando para tal sete perguntas propostas pelo 

Professor Aureo dos Santos, Dr., da Universidade do Sul de 

Santa Catarina (Unisul), disponíveis no Apêndice 5-Perguntas- 

Adaptação das Diretrizes. 
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APÊNDICE 1 

Aqui podem ser vistas as imagens da capa do Manual para 

organização e uso da informação da FCC, elaborado com o objetivo 

de ser um 93entregável, decorrente do presente estudo, da página de 

rosto e do sumário dele. Ele está disponível na web e pode ser 

acessado na forma de e-book através do link: 

https://issuu.com/betitahornpepulim/docs/manual_para_gestao_da_in

formacao_-

__095691acd00c3f?utm_source=conversion_success&utm_campaig

n=Transactional&utm_medium=email  

 

                                                           
93 Os entregáveis (deliverables) são documentos, protótipos etc. que são 

“entregues” quando um projeto é finalizado.  

https://issuu.com/betitahornpepulim/docs/manual_para_gestao_da_informacao_-__095691acd00c3f?utm_source=conversion_success&utm_campaign=Transactional&utm_medium=email
https://issuu.com/betitahornpepulim/docs/manual_para_gestao_da_informacao_-__095691acd00c3f?utm_source=conversion_success&utm_campaign=Transactional&utm_medium=email
https://issuu.com/betitahornpepulim/docs/manual_para_gestao_da_informacao_-__095691acd00c3f?utm_source=conversion_success&utm_campaign=Transactional&utm_medium=email
https://issuu.com/betitahornpepulim/docs/manual_para_gestao_da_informacao_-__095691acd00c3f?utm_source=conversion_success&utm_campaign=Transactional&utm_medium=email
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APÊNDICE 2 

Currículos dos especialistas94- Método Delphi. 

 Especialista 1-  

Doutora em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela 

Universidade Federal de Santa Catarina. Mestre em Engenharia e 

Gestão do Conhecimento pela Universidade Federal de Santa 

Catarina, graduada em Matemática pela Universidade Federal de 

Santa Catarina (1976). Técnica de nível superior da Codesc- 

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Suas 

principais pesquisas abrangem os temas: gestão pública, 

sustentabilidade, gestão do conhecimento, gestão por indicadores e 

gestão de cidades. 

Especialista 2-  

Mestre em Gestão do Conhecimento pela UFSC. Especialista em 

Administração Pública e Marketing. Administradora de Empresa 

Palestrante e facilitadora de workshops e treinamentos em inovação 

não tecnológica, modelos de negócios, desenvolvimento do cliente e 

Design Thinking. Atua em programas baseados na abordagem prática 

para capacitar organizações a inovar com ênfase nas pessoas. 

Consultora organizacional com mais de 20 anos de experiência. 

Especialista 3- 

Doutora em Engenharia e Gestão do Conhecimento, Mestre em 

Administração, especialista em Gestão Estratégica do Conhecimento 

e Inteligência Empresarial e em Finanças Públicas, graduada em 

Economia. Trabalha em empresa pública de Tecnologia da 

Informação (TI), desde 1982. Tem experiência profissional nas áreas 

de planejamento, orçamento, qualidade, gestão empresarial, gestão 

de pessoas e gestão do conhecimento. Sua experiência inclui atuação 

como examinadora em prêmios de qualidade, tutora em cursos de 

especialização e extensão universitária, professora modalidade 

                                                           
94 Os currículos foram fornecidos pelos próprios especialistas. 
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presencial e a distância e palestrante do tema gestão do 

conhecimento. Atualmente coordena a Rede de Pesquisa Acadêmica 

do Serpro (RAS). É colaboradora do Observatório Ipea de Gestão do 

Conhecimento. As linhas de pesquisa com as quais está envolvida 

são relacionadas à aprendizagem organizacional, gestão de 

conhecimento, compartilhamento de conhecimento, proteção de 

conhecimento e inovação. 

Especialista 4- 

Formada em Educação Artística-Artes Visuais pela Universidade 

Federal de Santa Catarina. Trabalhou dezoito anos na iniciativa 

privada e há dezoito anos é servidora pública de carreira. No serviço 

público, coordena um sistema estadual reconhecido, no meio público 

e pela comunidade, há anos pela excelência dos trabalhos que presta 

a comunidade foco dele.   

Especialista 5- 

Graduado em música pela Universidade do Estado de Santa Catarina 

(UDESC). Trabalha há vinte e oito anos no serviço público do 

Estado em Santa Catarina. Foi professor, coordenou diversas 

atividades de repercussão positiva para o Estado, além de programas 

de oficinas para capacitação e oficinas para qualificação. Elaborou e 

coordenou projetos para o Estado. Atuou como membro executivo de 

apoio à projetos de Lei do Governo de Estado de 2000 a 2004. É 

membro do Conselho Estadual de Cultura e tem cargo de gestor 

público há dez anos.   

Especialista 6- 

Mestre em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela Universidade 

Federal de Santa Catarina. Graduada em Economia pela 

Universidade Federal de Santa Catarina (1991). Trabalhou como 

analista de economia, Diretora do Escritório do Governo da 

Galicia/Espanha no Brasil, Diretora de Integração Internacional e 

Consultora de Economia do Governo de Santa Catarina (Secretaria 

do Desenvolvimento Econômico e Assuntos Internacionais). 

Participou de comissões e projeto de cooperação internacional. Tem 
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experiência como docente, na área de Economia, com ênfase em 

Relações do Comércio; Política Comercial; Integração Econômica, 

atuando principalmente nos seguintes temas: integração econômica, 

mercosul, economia regional; economia-mundo, comércio exterior e 

união europeia. 

Especialista 7- 

Doutor em Engenharia de Produção pela UFSC. Mestre em 

Engenharia e Gestão do Conhecimento pela UFSC. Especialista em 

Gestão da Tecnologia da Informação pela FAE. Bacharel em 

Ciências Econômicas pela Universidade da Região de Joinville. 

Atualmente é CEO da Collabo Social Supply Chain, CCO da 

Humantech Gestão do Conhecimento e professor da Universidade da 

Região de Joinville. 
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APÊNDICE 3 

Questionário enviado para os especialistas95.  

Método Delphi-RODADA 1 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do 

Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina (PPEGC/ 

UFSC). 

Acadêmica: Maria Elizabeth Horn Pepulim 

Título da Tese: Diretrizes para o gerenciamento das barreiras 

culturais à efetivação da gestão do     conhecimento nas organizações 

públicas 

Orientador: Francisco Antonio Pereira Fialho 

Coorientador: Gregório Varvákis 

Sobre o método Delphi: 

A opção para validar esse conjunto de diretrizes foi o método 

Delphi, que foi utilizado pela primeira vez por volta do ano 1952 em 

um experimento para coletar a opinião de experts do ponto de vista 

do planejamento estratégico soviético (DALKEY; HELMER, 1962). 

Embora sua área de aplicação inicial tenha sido a previsão 

tecnológica, posteriormente o método foi estendido a outras áreas.  

No entendimento de Scarparo et al (2012), ele consiste 

basicamente na organização de um grupo de peritos que são 

consultados sobre uma série de questões, que serão respondidas de 

modo intuitivo. Os resultados da primeira fase são analisados e a 

síntese dele é apresentada a cada um dos participantes que, após 

tomarem conhecimento, respondem novamente, caracterizando, 

assim, a ênfase interativa do método, também chamada de 

convergência de opiniões. Essas interações se sucedem até que um 

consenso ou quase consenso seja obtido. 

                                                           
95 Foi enviada para os especialistas, no final do questionário, a relação das 

referências bibliográficas utilizadas no documento que o contém. Ela não 

foi colocada aqui, porque tanto o texto sobre o método Delphi como o que 

se refere ao tema foco é composto por excertos da fundamentação teórica do 

presente estudo, portanto as referências já constam no item 

REFERÊNCIAS.   



251 

 

De modo geral, o método Delphi se distingue pelo anonimato 

e pela interação controlada dos participantes. O anonimato procura 

reduzir a influência de um participante sobre o outro, impedindo que 

se comuniquem durante a realização do painel. A interação 

controlada em diversas etapas permite que o participante tome 

conhecimento geral das respostas do grupo e altere suas respostas, se 

assim o desejar, evitando que o painel se desvie dos pontos centrais 

da consulta.  

O número de consultas depende dos recursos, do tempo e da 

disponibilidade dos participantes. Não existe a exigência de um 

número mínimo ou máximo de componentes do painel que pode ser 

um grupo pequeno ou numeroso, dependendo do tipo de problema a 

ser investigado.  

A aplicação dos questionários pode ser realizada por 

plataformas eletrônicas.  

A amplitude e a complexidade de cada projeto indicam a 

necessidade, ou não, de adaptações na sistemática do método Delphi 

original.  

Para a seleção dos participantes, é de extrema importância o 

nível relevante de qualificação profissional sobre a área temática a 

ser estudada, para que se possa obter consenso de ideias 

especializadas (SCARPARO et al, 2012).  

Sobre o tema foco:  

Em vista das transformações que vem ocorrendo no universo 

do trabalho (CARNEIRO; MENDONÇA, 2012; ANTUNES, 2011; 

THOMAZ JÚNIOR, 2011; LARANJEIRA, 2000; HARVEY, 1990), 

temas relacionados à sua compreensão, que inclui inúmeras 

problemáticas, entre elas, a referente às barreiras culturais à Gestão 

do Conhecimento (GC) derivadas da diversidade cultural dos 

integrantes das organizações, têm sido foco de atenção e de estudos. 

Pires e Macedo (2006) relatam que na contemporaneidade os 

integrantes das organizações se tornaram alvo de interesse porque 

são eles que possibilitam as vantagens competitivas. 

Assim, se o objetivo de uma organização é aprimorar a 

qualidade a fim de alcançar a eficiência e a eficácia na prestação dos 

serviços à coletividade, é imprescindível que ela valorize e procure 
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entender as particularidades do "material humano” com o qual conta, 

uma vez que ele é o substrato da administração (LOBOS, 1991). 

Em vista disso, os aspectos relacionados à identidade, ou seja, 

à cultura desse “material humano”, devem ser observados com 

atenção e considerados. 

Rodrigues (2010) coloca que devido às diferenças culturais 

das pessoas, que compõe uma organização, sempre haverá uma 

pluralidade de valores, crenças e estilos de liderança entre outras 

particularidades.   

Quanto a essas diferenças, para Obikunle (2002) é fato que a 

diversidade cultural das pessoas nas organizações sempre resultou e 

continua resultando em diversos problemas para os gestores, 

principalmente, menos experientes. E foi, justamente e 

principalmente, a ciência desse fato que levou muitos gestores e 

pesquisadores a prestar mais atenção nessa problemática.   

Ressaltando que embora a existência de barreiras culturais a 

diversos processos, dentro das organizações, pareça ser uma 

realidade constatada há algum tempo, a problemática relativa a elas é 

tema de discussão relativamente recente, assim como o interesse das 

empresas na sua gestão, que surgiu nos anos 1990 (FLEURY, 2000). 

Uma transformação que ocorreu no universo do trabalho e que 

seguidamente é afetada por essas barreiras foi o estabelecimento da 

informação e do conhecimento como insumos capitais para 

construção e consolidação de vantagens competitivas nas 

organizações.  

Sobre esse contexto e sob a ótica da GC, Leuch, Carvalho e 

Kovaleski (2005) afirmam que para que o conhecimento apareça 

como diferencial no resultado de uma organização, a GC  requer uma 

cultura organizacional propícia à criação, à existência de espírito de 

colaboração, à liberação e à fluidez de informações e de 

conhecimento, sendo que para que isso ocorra é consenso que as 

barreiras culturais a ela precisam ser gerenciadas (CULBERTSON, 

1996; BARROS; PRATES, 1996; KERZNER, 2001; OBIKUNLE, 

2002; LEUCH; CARVALHO; KOVALESKI, 2005; ORTIZ, 2005; 

PIRES; MACÊDO, 2006; WOIDA; VALENTIN, 2008; 

RODRIGUES, 2010). 

Em tempo, nesse sentido tem sido apontada na literatura a 

necessidade premente das organizações, em geral, incluindo as do 

setor público, implementarem as práticas de GC à sua rotina, 
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independente das barreiras existentes (TÖDTLING; TRIPPL, 2005; 

PETRUZZELLI; ALBINO; CARBONARA, 2007; SCHIUMA; 

LERRO, 2008; DOLOREUX et al, 2009). 

Contudo, no que diz respeito à sua incorporação nas 

organizações públicas, de acordo com os resultados dos estudos de 

Batista et al (2005) sobre a implementação de práticas de GC em 

vinte e oito órgãos da administração direta e em seis empresas 

estatais do executivo federal brasileiro, isso ainda não ocorreu 

integralmente devido, principalmente, a questões relacionadas à 

cultura organizacional e particularidades culturais dos integrantes das 

equipes dos institutos pesquisados. 

Ao contrário, o que tem sido verificado, não somente nas 

organizações públicas, é a ausência de indícios concretos de que elas 

estejam sequer privilegiando de alguma forma a GC (BUKOWITZ; 

WILLIAMS, 2002; GOMAN, 2002; BATISTA et al, 2005; 

LEOCÁDIO; SANTOS, 2008; LODHI; MIKULECKY, 2011).  

Alguns autores demonstram a convicção de que os problemas 

que atrapalham a incorporação da GC nas organizações sejam 

decorrentes do fato do compartilhamento de conhecimento poder ser 

influenciado por diversas variáveis (NONAKA; TAKEUCHI, 1997; 

SZULANSKI, 2000; DAVENPORT; PRUSAK, 2003, GRANT, 

2011, COSTA, 2016), entre elas: a resistência dos integrantes do 

corpo técnico a mudanças; uma cultura organizacional que não 

privilegia a GC; a falta de conhecimento real do seu potencial para a 

organização; a diversidade cultural não gerenciada etc. (DYER; 

NOBEOKA, 2000; IPE, 2003; HUYSMAN; WIT, 2004). 

A partir da constatação dessa problemática surgiu a seguinte 

pergunta: 

Como gerenciar as barreiras culturais que dificultam a efetivação da 

GC nas organizações públicas estaduais de Santa Catarina? 

Essa pergunta originou o seguinte pressuposto: 

Diretrizes destinadas à efetivação da GC nas organizações 

públicas, elaboradas em comunhão com os seus usuários e levando 

em consideração a experiência sensitiva percebida deles em relação a 

essas diretrizes, pode contribuir com o gerenciamento das barreiras 

culturais que de alguma maneira dificultem ou venham a dificultar o 

estabelecimento e a execução da GC nessas organizações. 

Esse pressuposto emergiu da análise de estudos sobre 

tendências em gestão de negócios que têm indicado, há algum tempo, 
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que as práticas tradicionais de caráter centralizador e burocrático não 

respondem mais às necessidades de melhor desempenho das 

organizações (GARVIN, 1993; SENGE, 1998; DIBELLA; NEVIS, 

1999; KLIKSBERG, 1999; PEREIRA, 2004; PAULA, 2005; 

MILANI, 2008; GURZA; ISUNZA, 2011; COELHO, 2012), ao 

contrário, têm dificultado o gerenciamento, por não conseguirem 

mais acompanhar a complexidade crescente das atividades coletivas 

e das mudanças ambientais. O que leva a deduzir que o momento 

parece ser favorável à adoção de estratégias integradoras e 

participativas (BOBBIO, 1992; ZAJAC; BRUHN, 1999; 

KLIKSBERG, 1999; MCLAGAN, 2000; MINTZBERG,2001; 

LEAL FILHO, 2002). 

Nesse contexto a lógica foi compor um conjunto de diretrizes 

de gerenciamento das barreiras culturais à efetivação da GC, em uma 

organização pública, observando o próprio sentido da GC e a 

natureza colaborativa do indivíduo, apostando que o caráter 

integrador na composição delas poderá torná-las mais amigáveis à 

organização. 

Quanto ao design do questionário: 

O design do questionário é simples, o item “concordo” 

dispensa explicações, mas caso o especialista queira expor o porquê 

da sua concordância, existe um campo.  

O “concordo parcialmente” e/ou “não concordo” devem ter 

uma explicação sucinta (no máximo cinco linhas) sobre o porquê da 

opção. 

Questionário- Rodada 1 

Diretrizes propostas: 

1.Institucionalizar a GC no âmbito da organização; 

(   ) Concordo. 

Por que? (opcional) 

(   ) Concordo parcialmente. 

Por que?  

(   ) Não concordo. 

Por que você não concorda? 
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2.Desenvolver iniciativas integradas com o corpo técnico de 

diferentes setores para dar consistência às iniciativas à GC e 

promover a adequação cultural a GC no âmbito da organização; 

(   ) Concordo 

Por que? (opcional) 

(   ) Concordo parcialmente. 

Por que? 

(   ) Não concordo 

Por que você não concorda? 

 

3.Instituir comitês de GC no âmbito da organização, com membros 

permanentes e rotativos de todos os setores da organização e áreas de 

atuação, com as atribuições de propor e implementar estratégias, 

coordenar ações, disseminar e consolidar práticas colaborativas de 

construção de conhecimento; 

(   ) Concordo 

Por que? (opcional) 

(   ) Concordo parcialmente. 

Por que? 

(   ) Não concordo 

Por que você não concorda? 

 

4.Criar a função de Gestor do Conhecimento no âmbito da 

organização que somente poderá ser ocupada por um profissional 

com qualificação específica de GC, visando a manutenção do cerne e 

princípios da proposta de gerenciar barreiras culturais à efetivação da 

GC nas organizações públicas; 

(   ) Concordo 

Por que? (opcional) 

(   ) Concordo parcialmente. 

Por que?   

(   ) Não concordo 

Por que você não concorda? 

 

5.Implementar programas de sensibilização e qualificação 

permanente nos temas relacionados à GC para gestores e servidores 

em geral; 

(   ) Concordo 

Por que? (opcional) 



256 

(   ) Concordo parcialmente. 

Por que? 

(   ) Não concordo 

Por que você não concorda? 

 

6.Estabelecer e manter um alinhamento conceitual nos programas de 

sensibilização e capacitação relacionados à GC no qual a GC seja 

articulada aproveitando a experiência do servidor para transformar o 

conhecimento tácito dele em conhecimento organizacional; 

(   ) Concordo 

Por que? (opcional) 

(   ) Concordo parcialmente. 

Por que? 

(   ) Não concordo 

Por que você não concorda? 

 

7.Assegurar o alinhamento da política bem como das práticas de GC 

com definições estratégicas na organização; 

(   ) Concordo 

Por que? (opcional) 

(   ) Concordo parcialmente. 

Por que? 

(   ) Não concordo 

Por que você não concorda? 

 

8.Promover a cooperação entre os setores da organização bem como 

entre a organização, outras estatais, órgãos e entidades da 

administração pública; 

(   ) Concordo 

Por que? (opcional) 

(   ) Concordo parcialmente. 

Por que? 

(   ) Não concordo 

Por que você não concorda? 

9.Estimular o surgimento de comunidades de prática, fóruns etc. por 

área temática para dinamizar a articulação entre os setores; 

(   ) Concordo 

Por que? (opcional) 
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(   ) Concordo parcialmente. 

Por que? 

(   ) Não concordo 

Por que você não concorda? 

 

10.Manter um banco de conhecimento acessível a todos os servidores 

da organização contendo, entre outros conteúdos, soluções, 

propostas, metodologias, enfim, materiais diversos que possam 

facilitar a todos o entendimento acerca da disseminação do 

conhecimento e sua gestão; 

(   ) Concordo 

Por que? (opcional) 

(   ) Concordo parcialmente. 

Por que? 

(   ) Não concordo 

Por que você não concorda? 

 

11.Implementar um sistema de avaliação do impacto das práticas de 

GC sobre processos, produtos e serviços da organização; 

(   ) Concordo 

Por que? (opcional) 

(   ) Concordo parcialmente. 

Por que? 

(   ) Não concordo 

Por que você não concorda? 

 

12.Trabalhar a dimensão humana nas organizações públicas para que 

a cooperação supere as barreiras culturais e essas possam ser 

mitigadas através dos preceitos da gestão de pessoas. 

(   ) Concordo 

Por que? (opcional) 

(   ) Concordo parcialmente. 

Por que? 

(   ) Não concordo 

Por que você não concorda? 
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APÊNDICE 4 

Questionário enviado para os especialistas 

Método Delphi- RODADA 2 

 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do 

Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina (PPEGC/ 

UFSC). 

Acadêmica: Maria Elizabeth Horn Pepulim 

Título da Tese: Diretrizes para o gerenciamento das barreiras 

culturais à efetivação da gestão do     conhecimento nas organizações 

públicas 

Orientador: Francisco Antonio Pereira Fialho 

Coorientador: Gregório Varvákis 

Sobre o método Delphi: 

No entendimento de Scarparo et al (2012), o método Delphi 

consiste basicamente na organização de um grupo de peritos que são 

consultados sobre uma série de questões, que serão respondidas de 

modo intuitivo. Os resultados da primeira fase são analisados e a 

síntese deles é apresentada a cada um dos participantes que, após 

tomarem conhecimento respondem novamente caracterizando, assim, 

a ênfase interativa do método, também chamada de convergência de 

opiniões. Essas interações se sucedem até que um consenso ou quase 

consenso seja obtido. 

A AMPLITUDE E A COMPLEXIDADE DE CADA 

PROJETO INDICAM A NECESSIDADE, OU NÃO, DE 

ADAPTAÇÕES NA SISTEMÁTICA DO MÉTODO DELPHI 

ORIGINAL.  

Sobre o tema foco:  

Em vista das transformações que vêm ocorrendo no universo 

do trabalho temas relacionados à sua compreensão, que inclui 

inúmeras problemáticas, entre elas, a referente às barreiras 

culturais à Gestão do Conhecimento (GC) derivadas da 

diversidade cultural dos integrantes das organizações, têm sido 

foco de atenção e de estudos. 
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Rodrigues (2010) coloca que devido às diferenças culturais 

das pessoas, que compõe uma organização, sempre haverá uma 

pluralidade de valores, crenças e estilos de liderança entre outras 

particularidades.   
Quanto a essas diferenças, para Obikunle (2002) é fato que a 

diversidade cultural das pessoas nas organizações sempre 

resultou e continua resultando em diversos problemas para os 

gestores, principalmente, menos experientes.  

Uma transformação que ocorreu no universo do trabalho, e 

que seguidamente é afetada por essas barreiras, foi o estabelecimento 

da informação e do conhecimento como insumos capitais para 

construção e consolidação de vantagens competitivas nas 

organizações.  

Sobre esse contexto e sob a ótica da GC, Leuch, Carvalho e 

Kovaleski (2005) afirmam que para que o conhecimento apareça 

como diferencial no resultado de uma organização, a GC  requer 

uma cultura organizacional propícia à criação, à existência de 

espírito de colaboração, à liberação e à fluidez de informações e 

de conhecimento, sendo que para que isso ocorra é consenso que as 

barreiras culturais a ela precisam ser gerenciadas 
(CULBERTSON, 1996; BARROS; PRATES, 1996; KERZNER, 

2001; OBIKUNLE, 2002; LEUCH; CARVALHO; KOVALESKI, 

2005; ORTIZ, 2005; PIRES; MACÊDO, 2006; WOIDA; 

VALENTIN, 2008; RODRIGUES, 2010). 

Em tempo, nesse sentido tem sido apontada na literatura a 

necessidade premente das organizações, em geral, incluindo as do 

setor público, implementarem as práticas de GC à sua rotina, 

independente das barreiras existentes (TÖDTLING; TRIPPL, 

2005; PETRUZZELLI; ALBINO; CARBONARA, 2007; 

SCHIUMA; LERRO, 2008; DOLOREUX et al, 2009). 

Contudo, no que diz respeito à sua incorporação nas 

organizações públicas, de acordo com os resultados dos estudos 

de Batista et al (2005), sobre a implementação de práticas de GC em 

vinte e oito órgãos da administração direta e em seis empresas 

estatais do executivo federal brasileiro, isso ainda não ocorreu 

integralmente devido, principalmente, a questões relacionadas  à 

cultura organizacional e particularidades culturais dos 

integrantes das equipes dos institutos pesquisados. 
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A partir da constatação dessa problemática surgiu a seguinte 

pergunta: 

Como gerenciar as barreiras culturais que dificultam a 

efetivação da GC nas organizações públicas estaduais de Santa 

Catarina? 

Essa pergunta originou o seguinte pressuposto: 

Diretrizes destinadas à efetivação da GC nas organizações 

públicas, elaboradas em comunhão com os seus usuários levando 

em consideração a experiência sensitiva percebida deles em 

relação a essas diretrizes, podem contribuir com o 

gerenciamento das barreiras culturais que, de alguma maneira, 

dificultem ou venham a dificultar o estabelecimento e a execução da 

GC nessas organizações. 

Esse pressuposto emergiu da análise de estudos sobre 

tendências em gestão de negócios que têm indicado, há algum 

tempo, que as práticas tradicionais de caráter centralizador e 

burocrático não respondem mais às necessidades de melhor 

desempenho das organizações (GARVIN, 1993; SENGE, 1998; 

DIBELLA; NEVIS, 1999; KLIKSBERG, 1999; PEREIRA, 2004; 

PAULA, 2005; MILANI, 2008; GURZA; ISUNZA, 2011; 

COELHO, 2012), ao contrário, têm dificultado o gerenciamento, 

por não conseguirem mais acompanhar a complexidade crescente das 

atividades coletivas e das mudanças ambientais. O que leva a deduzir 

que o momento parece ser favorável à adoção de estratégias 

integradoras e participativas (BOBBIO, 1992; ZAJAC; BRUHN, 

1999; KLIKSBERG, 1999; MCLAGAN, 2000; MINTZBERG,2001; 

LEAL FILHO, 2002). 

Nesse contexto, a lógica foi compor um conjunto de 

diretrizes de gerenciamento das barreiras culturais à efetivação 

da GC, em uma organização pública, observando o próprio sentido 

da GC e a natureza colaborativa do indivíduo, APOSTANDO 

QUE O CARÁTER INTEGRADOR NA COMPOSIÇÃO 

DELAS, PODERÁ TORNÁ-LAS MAIS AMIGÁVEIS À 

ORGANIZAÇÃO. 

Quanto ao design do questionário: 

O design do questionário é simples, o item “concordo” 

dispensa explicações, o “concordo parcialmente” e o “não concordo” 
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devem ter uma explicação sucinta (no máximo 4 linhas) sobre o 

porquê da opção. 

Questionário-Rodada 2 

NOTA PARA OS ESPECIALISTAS: 

A diretriz 4 foi na primeira rodada alvo de controvérsia. 

A ideia é encontrar uma solução para o texto dela ou excluí-la. 

Diretriz 4 original: 

Criar a função de Gestor do Conhecimento, no âmbito da 

organização, que somente poderá ser ocupada por um profissional 

com qualificação específica de GC, visando a manutenção do cerne e 

princípios da proposta de gerenciar barreiras culturais \Á efetivação 

da GC nas organizações públicas; 

 

Especialista 1- Não concorda.  

Argumento: Não acredita que seria eficaz.  

Especialista 2- Não concorda.  
Argumento: Porque acredita que não existe hoje pessoal capacitado 

em todo o Brasil para esta função e exigir isso seria impedir que 

áreas de GC possam surgir, muitas vezes, pela engenharia de 

processos e TI. 

Especialista 3- Não concorda.  

Argumento: Em vista dos entraves para a criação de novas funções 

na área pública. Além disso, ainda é forte a cultura de gestor público 

em disciplinas tradicionais. Sugiro que seja estabelecido perfil 

adequado para a composição do comitê e dos grupos de trabalho ou 

projetos de GC. Significa que devem ser pessoas com formação em 

GC, Ciência da Informação ou afins. Vale lembrar que GC é 

interdisciplinar, multidisciplinar, então bastariam alguns com este 

perfil para orquestrar o conhecimento na organização. 

Especialista 4- Concorda. 

Argumento: A efetivação da GC terá que percorrer o caminho árduo 

que outros profissionais como bibliotecários, arquivistas e outros, 
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têm percorrido, uma vez que a cultura de serem pouco valorizadas 

normas e procedimentos para tal, já se constitui em barreira 

estabelecida e quase intransponível. 

Especialista 5- Concorda. 

Especialista 6- Concorda parcialmente.  

Argumento: Acredita que é bom saber quem tem a responsabilidade 

sobre uma determinada função, mas acha que esse papel não deve ser 

desempenhado por obrigação. Coloca que funções podem ser 

acumuladas se bem administradas. 

Especialista 7-Concorda.  

Argumento: Acredita que se o objetivo é a estruturação de um 

projeto de GC estratégico, o comando deve ser realizado por um 

profissional devidamente habilitado.  

 

Percentual de concordância: 42,86% 

Percentual de concordância parcial: 42,86%. 

Percentual de não concordância: 14,28%. 

 

✓ Nova proposta 1 

 

Diretriz 4 com texto adaptado. 

 

-Estabelecer a função, não o cargo, de Gestor do Conhecimento, no 

âmbito da organização, que deverá ser ocupada por um profissional, 

que independente da formação tenha a qualificação necessária, 

visando a manutenção do cerne e dos princípios da proposta de 

gerenciar barreiras culturais a efetivação da GC nas organizações 

públicas; 

(   ) Concordo 

Por que? (opcional) 

(   ) Concordo parcialmente  

Por que? 
(    ) Não concordo 
Por que você não concorda? 
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Proposta 2 

 

-Exclusão da diretriz. 

 

(   ) Concordo 

Por que? (opcional) 

(   ) Concordo parcialmente  

Por que? 

(   ) Não concordo 

Por que você não concorda? 
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APÊNDICE 5 

 

Perguntas destinadas à adaptação das Diretrizes para o 

gerenciamento das barreiras culturais à efetivação da GC nas 

organizações públicas elaboradas pelo Professor Aureo dos Santos, 

Dr. da UNISUL, que participou da banca de avaliação da presente 

Tese de Doutorado. 

 

1- O que fazemos? Gestão ou simplesmente acumulação de 

conhecimento? Inovo ou sou um incansável resistente à 

mudança? Resistência pela resistência? 

2- Onde fazemos? Em espaços horizontais ou verticais de 

produção de conhecimento? 

3- Com quem fazemos? Com pessoas livres ou alienadas? Qual 

o seu “eu”? Qual a relação da alienação com a resistência, a 

baixa produção, a baixa produtividade e a baixa inovação? 

4- Por que fazemos?  Por uma questão transacional apenas-

enquanto relação de troca ou também por uma questão 

transformacional? (Influenciado por crenças e valores) 

5- Como fazemos? Da mesma maneira quase sempre? De 

maneira que eu não perca ou não saia da minha zona de 

conforto? 

6- Para quem fazemos? Para pessoas apenas ou para sujeitos 

usuários com a capacidade de conhecer, reconhecer, analisar, 

interpretar e validar?  

7- Quando fazemos? Quando a rotina imposta pela burocracia 

nos é solicitada ou, também, quando o protagonismo nos é 

estimulado. Ou quando a efemeridade do tempo de governo 

(quatro anos) nos diz: pare ou continue! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


