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RESUMO 

 

Esta tese trata do storytelling nas organizações, com foco no 

compartilhamento do conhecimento tácito. Tem como pergunta de 

pesquisa: como o storytelling pode contribuir para a comunicação de 

líderes com a finalidade de compartilhar o seu conhecimento tácito? O 

objetivo geral foi estabelecer estratégias de storytelling para a 

comunicação de líderes visando o compartilhamento do seu 

conhecimento tácito. Quanto à modalidade, é uma pesquisa científica e 

tecnológica; quanto ao método empregado, de natureza aplicada; quanto 

a abordagem do problema, qualitativa; dos objetivos da pesquisa, 

exploratória. Quanto ao tipo de delineamento, é uma pesquisa de estudo 

multicasos, com as empresas ranqueadas no GPTW - Great Place to 

Work, nos anos 2016 e 2017, Involves Tecnologia, Way2 Tecnologia e 

Meu Móvel de Madeira. Para a coleta dos dados secundários, fez-se uma 

revisão de literatura do tipo sistemática integrativa e narrativa, e para os 

dados primários foi realizada entrevistas por meio de um formulário 

semiestruturado adaptado dos estudos de Abecassis (2015) e Silva 

(2016) devidamente validado por especialistas. Os dados foram 

categorizados por meio da técnica de análise de conteúdo, onde as 

categorias e as subcategorias de análise foram elaboradas a partir das 

variáveis constituintes do problema da pesquisa de forma a subsidiar a 

criação das estratégias. Para a criação das estratégias, fundamentou-se 

na literatura; nos eixos: Pessoas, Cultura, Ambiente; nas subcategorias; 

bem como, nas características facilitadoras de Frantz (2011), 

correspondentes a fase 1 - compartilhamento do conhecimento tácito, 

sendo as mesmas foram validadas por especialistas. Após a análise dos 

especialistas foram estabelecidas as estratégias, as quais representam 

elementos diretivos e de controle para se utilizar o storytelling na 

comunicação de líderes visando o compartilhamento do seu 

conhecimento tácito. A história, contada por líderes é capaz de criar um 

fio comum ao longo de um projeto de forma a inspirar seus liderados. 

Nesse contexto, o ‘gargalo do conhecimento’ na comunicação de líderes 

- como o líder pode expressar o seu conhecimento tácito - pode ser 

resolvido por meio de storytelling. 

 

Palavras-chave: Storytelling. Compartilhamento do conhecimento. 

Comunicação de líderes.  

 

 





ABSTRACT 

 

This thesis deals with storytelling in organizations, focusing on the 

sharing of tacit knowledge. It has as a research question: how can 

storytelling contribute to the communication of leaders with the purpose 

of sharing their tacit knowledge? The overall goal was to establish 

strategic storytelling guidelines for communicating leaders to share their 

tacit knowledge. As for the modality, it is a scientific and technological 

research; as to the applied method, of applied nature; how to approach 

the problem, qualitative; objectives of the research, exploratory. As for 

the type of design, it is a study of several cases, with the companies 

ranked in GPTW - Great Place to Work, in the years 2016 and 2017, 

Involves Technology, Way2 Technology and My Mobile Wood. For the 

collection of secondary data, a literature review was done of the 

systematic integrative and narrative type, and for the primary data 

interviews were conducted using a semi-structured form adapted from 

the studies of Abecassis (2015) and Silva (2016) duly validated by 

specialists. The data were categorized through the content analysis 

technique, where the categories and subcategories of analysis were 

elaborated from the constituent variables of the research problem in 

order to subsidize the creation of the guidelines. For the creation of the 

guidelines, it was based on literature, in the axes: People, Culture, 

Environment; in the subcategories, as well as in the facilitating 

characteristics of Frantz (2011), corresponding to phase 1 - sharing of 

tacit knowledge, being validated by specialists. After the experts' 

analysis, the strategic guidelines were established, which represent 

directives and control elements to use storytelling in the communication 

of leaders aiming the sharing of their tacit knowledge. The story told by 

leaders is able to create a common thread throughout a project in order 

to inspire its leaders. In this context, the 'knowledge bottleneck' in 

communicating leaders - how the leader can express his tacit knowledge 

- can be solved through storytelling. 

 

Keywords: Storytelling. Knowledge sharing. Leaders communication  
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1  CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Desde a antiguidade o homem compartilha conhecimento, sendo 

que este pode ser classificado, segundo Nonaka e Takeuchi (1997), em 

explícito e tácito. O conhecimento explícito, mais fácil de ser repassado 

entre indivíduos e setores da organização, pode ser compartilhado por 

meio de livros, documentos, manuais, relatórios, dentre outros. Já o 

tácito, que advém da experiência humana, é de difícil difusão e 

compartilhamento e tem duas dimensões “a técnica que é um tipo 

informal difícil de definir ou habilidades capturadas no termo know-

how; e a cognitiva, a qual consiste em esquemas, modelos mentais, 

crenças e percepções tão arraigados que os tomamos como certos”. 

(NONAKA e TAKEUCHI, 1997, p.7).  

Ao longo da vida, em qualquer situação, os indivíduos criam, 

desenvolvem e compartilham o conhecimento tácito. Encontram 

soluções diversas para a resolução de seus problemas diários, as quais 

ficam armazenadas em suas mentes, sendo que muitas destas soluções 

podem ser transpostas de uma situação para outra, às vezes com algumas 

adequações.  

O conhecimento tácito não é facilmente visível e 

explicável. Pelo contrário, é altamente pessoal e 

difícil de formalizar, tornando-se de comunicação 

e compartilhamento dificultoso. As intuições e os 

palpites subjetivos estão sob a rubrica do 

conhecimento tácito. O conhecimento tácito está 

profundamente enraizado nas ações e na 

experiência corporal do indivíduo, assim como 

nos ideais, valores ou emoções que ele incorpora. 

(TAKEUCHI; NONAKA, 2008, p.19). 

 

Portanto, as organizações devem se preocupar com o 

compartilhamento desse conhecimento tácito. Necessitam, de acordo 

com Tonet e Paz (2006), terem ambientes favoráveis a criação e 

compartilhamento do conhecimento; ambientes que propiciem o 

encontro facilitando as conversas, fazendo com que os indivíduos se 

habituem a falar e ouvir de forma a compartilhar experiências como 

fonte de aprendizagem. Cabe aos gestores despertar e provocar ao 

máximo a criatividade e o fluxo de informações nas equipes pelas quais 
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são responsáveis, transformando seus membros em agentes ativos de 

inovação. 

A capacidade de produzir, gerenciar e difundir o conhecimento 

torna-se essencial e estratégico para que a organização obtenha 

vantagem competitiva em relação às demais e sobreviva no mercado. 

Gerenciar o conhecimento que se possui torna-se imprescindível para as 

organizações. (TORRES; ZIVIANI; SILVA, 2012). 

As pessoas obtêm e geram conhecimento de diversas formas, por 

comparação, por meio de outros conhecimentos, por experimentação e 

por meio de outras pessoas.  

Nesse cenário, tendo a ampla aceitação do conhecimento como 

um recurso econômico crítico, as organizações têm lutado para lidar 

com ele, efetivamente, em um esforço que se tornou conhecido como 

gestão do conhecimento. 

A gestão, sob a perspectiva do conhecimento,  

 
necessita que a organização reformule os 

pressupostos básicos e tradicionais sobre seus 

negócios e explore as necessidades dos clientes e 

mercados, de forma a reinventar, constantemente, 

o próprio negócio, com base no processo de 

aprendizagem organizacional, o conhecimento 

coletivo e individual de seus funcionários e 

colaboradores, clientes internos e externos, 

fornecedores, colaboradores diretos e indiretos, 

concorrentes e parceiros. (QUEIROZ; 

CÂMARA, 2011). 

 

Para Torres, Ziviani e Silva (2012), com as mudanças na gestão 

das organizações, a gestão do conhecimento tem sido largamente 

debatida e apontada como forma de manter os ativos intelectuais da 

estrutura organizacional. 

Para tanto as ferramentas para gestão do conhecimento nas 

organizações têm como uma das finalidades transformar o conhecimento 

tácito em explícito.   

Armbrecht Jr. et al. (2001, tradução nossa) apontam as práticas 

que contribuem para o fluxo de conhecimento, quais sejam, interação 

pessoa – pessoa; construção e transferência informal de conhecimento e 

treinamento tanto para novos empregados como para antigos com novas 

atribuições. 

A parte mais difícil da gestão do conhecimento é extrair e 
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adquirir o conhecimento tácito de pessoas de modo a ser usado para 

melhoria de negócios.  

Dentro dessa perspectiva encontra-se o storytelling que visa, por 

meio de histórias, compartilhar o conhecimento tácito entre indivíduos, 

em que narrativas, histórias e contos conectam as pessoas a eventos 

sociais, processos e organizações.  

A importância do uso de metáforas e histórias como mecanismos 

de captura e transferência do conhecimento tácito exige cada vez mais a 

atenção dos líderes das organizações. Entretanto, nos últimos anos tem 

havido um interesse contínuo em contar histórias como um componente 

da gestão do conhecimento, mas nunca se tornou um grande foco.  

Na concepção de McWilliams (2017), storytelling é uma tarefa 

compartilhada pelos narradores e ouvintes da história. É a interação dos 

dois que faz uma história ganhar vida. 

Ao mesmo tempo, histórias fazem parte da vida organizacional, 

as quais permitem identificar, compreender e comunicar o estilo da 

organização - suas aspirações, conflitos e características.  

Conforme Gabriel (2000), nem todas as histórias são boas 

histórias, nem todos os indivíduos são contadores eficazes de histórias. 

A história terá que ser argumentada, não deve ser vista simplesmente 

como contando fatos. Assim, as narrativas e as experiências devem ser 

tratadas como tendo uma base material, mesmo que essa base material 

seja opaca ou inacessível. Histórias interpretam eventos, infundindo-lhes 

significado por meio de distorções, omissões, embelezamentos e outros 

dispositivos, sem, no entanto, suprimir os fatos. 

Em sua pesquisa, Holmes (2007) afirma que esse tipo de história 

no local de trabalho tem sido tipicamente baseado em dados obtidos por 

meio de entrevistas e que o The Wellington Language in the Workplace 

Project – LWP fornece um tipo diferente de dados que oferece uma 

nova perspectiva sobre a narrativa. As interações cotidianas no local de 

trabalho registradas pelo LWP incluem as histórias reais que as pessoas 

contam no trabalho e a análise identifica, às vezes, funções 

surpreendentes relacionadas ao trabalho e para que essas histórias 

servem. 

A equipe da LWP coleta dados nos locais de trabalho da Nova 

Zelândia desde 1996 os quais, fornece um recurso valioso para o 

engajamento com as comunidades locais em vários níveis, bem como, 

ajuda os participantes da pesquisa a desenvolver uma apreciação mais 

completa da importância de uma comunicação eficaz. (VINE, 2016). A 

pesquisa foi compartilhada com a comunidade empresarial em geral por 

meio de boletins informativos, revistas não acadêmicas e outros canais 
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de mídia, bem como por meio de workshops e seminários. Outras 

aplicações práticas da pesquisa envolveram materiais didáticos e 

recursos destinados a ajudar falantes nativos e não-nativos a melhorar 

sua comunicação no trabalho. 

Conforme Waldvogel (2016), a comunicação, por meio das 

histórias é um costume antigo entre as pessoas. Desde Aristóteles, há 

mais de 2400 anos, a estrutura das histórias permanece praticamente 

inalterada. Para o autor, é a competência de contar boas histórias que 

difere um gestor do dia-a-dia de um líder de verdade, pois o uso do 

storytelling a nosso favor é um dos mais importantes passos que as 

pessoas podem dar para ter sucesso profissional e pessoal.  

Pode-se afirmar que quase todas as organizações têm histórias 

que captam o espírito, o significado e as expectativas da organização. 

Especificamente, na área de gestão de pessoas das organizações, no que 

tange a comunicação dos líderes apesar de existirem diversas formas de 

compartilhar o conhecimento, a dificuldade persiste em compartilhar o 

conhecimento tácito.  

Observa-se que o papel do storytelling como ferramenta de 

gestão do conhecimento, particularmente na comunicação dos líderes, na 

maioria dos estudos é pouco explorado.  

Assim, propõem-se esta tese, cuja pergunta de pesquisa é: como o 

storytelling pode contribuir na comunicação de líderes com a finalidade 

de compartilhar o seu conhecimento tácito? 

 

1.2  OBJETIVOS 

 

1.2.1  Objetivo geral 

 

Estabelecer estratégias de storytelling para a comunicação de 

líderes visando o compartilhamento do seu conhecimento tácito. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

• Apresentar, com base na literatura, os conceitos mais relevantes 

de storytelling, compartilhamento do conhecimento e liderança; 

• Mostrar como o storytelling pode ser aplicado para o 

compartilhamento do conhecimento tácito na comunicação de 

líderes; 

• Criar estratégias de storytelling; 

• Validar as estratégias. 
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1.3 JUSTIFICATIVA E IMPORTÂNCIA DO TRABALHO 

 

Contar histórias é um entretenimento e uma tradição oral tão 

antiga quanto a humanidade. Ao longo dos tempos, culturas contavam 

histórias como um meio para transmitir tradições e expectativas 

culturais.  

Por um período no século XIX, contar histórias, como objeto de 

investigação, era de interesse apenas para os folcloristas, todavia, no 

século XX a psicanálise e a antropologia começaram a se interessar por 

histórias.  

Histórias organizacionais são atualmente estudadas de diferentes 

maneiras, por exemplo, como elementos de simbolismo e cultura 

organizacional, como expressões de desejos e fantasias inconscientes, 

como veículos de comunicação e aprendizagem organizacionais, como 

expressões de dominação e oposição política, como performances 

dramáticas, como ocasiões para descarga emocional, como estruturas 

narrativas e assim por diante. 

As organizações devem reter e difundir o conhecimento, 

melhorar a coordenação estratégica entre os setores, desenvolver 

capacidades existentes por meio de diferentes estratégias de rede e 

transformar estes recursos em rotinas organizacionais efetivas para 

mitigar a perda do conhecimento e aumentar a sua retenção. Enquanto 

isso, depender exclusivamente de procedimentos operacionais padrão, 

sistemas de informação e codificação do conhecimento em bancos de 

dados pode prejudicar a retenção de conhecimento e levar a perda do 

mesmo. (DAGHFOUS et al., 2013, tradução nossa). 

 
As histórias são usadas durante séculos como 

transferência do conhecimento de geração para 

geração e por mais que os avanços tecnológicos 

tenham privilegiado a informação em detrimento 

da narrativa, elas nunca perderam seu espaço. 

[...]. Por esse motivo, se faz importante à 

retomada do storytelling como uma ferramenta 

para o estreitamento das relações, inspirar e 

entreter, além de transmitir a mensagem de forma 

que possa ser guardada mais facilmente. 

(SANTOS, 2013, p.9) 

 

Na literatura existente, de acordo com Volker, Phillips e 

Anderson (2011), encontram-se histórias como um componente da 
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cultura organizacional sendo as histórias compartilhadas dentro e fora 

das organizações. Foi demonstrado que histórias são apresentadas em 

uma variedade de forma que vão desde histórias completas que 

transmitem o significado de um evento a fragmentos curtos que 

requerem combinação com outros fragmentos para obter significado de 

um evento. A literatura deixa claro que uma compreensão das histórias 

organizacionais pode levar a uma maior compreensão da cultura da 

organização e dos valores fundamentais que sustentam esta cultura. 

Shawn Callahan, um dos principais consultores de contatos 

comerciais do mundo e fundador da consultoria Anecdote, segundo 

Santos (2013), afirma que para ser considerado um contador de 

histórias, storyteller, a narrativa necessita fornecer uma visão, ter um 

significado, criar influência, vontade de compartilhamento e inspirar as 

pessoas a agirem.  

Encontra-se no storytelling, uma ferramenta de narrativa de grupo 

para criar e compartilhar conhecimento entre os participantes. Sendo 

que, para Gabriel (2000), storytelling é uma arte de construir e produzir 

o conhecimento tácito.  

Assim sendo, numa época de constantes e grandes mudanças, 

acredita-se que o storytelling também poderá ser uma técnica gerencial 

importante para a prática da liderança, bem como, para uma nova 

cultura organizacional. 

Corroborando, encontra-se em Waldvogel (2016) que, “aprender 

a utilizar as ferramentas do storytelling é absolutamente fundamental 

para todos os profissionais que desejam liderar e ter sucesso em suas 

carreiras”. 

Embora a narrativa seja uma estratégia de comunicação 

reconhecida por muitos teóricos, há uma falta de pesquisas 

documentadas referentes à narração de histórias em tempos de mudança 

organizacional, mais especificamente no que tange à liderança e o 

compartilhamento do conhecimento tácito, o que se pode comprovar na 

revisão de literatura desta tese. 

Mládková (2014), sobre a relação entre a liderança e a habilidade 

dos gestores de contar histórias fez uma pesquisa entre os anos de 2012 

e 2013 nos setores público e privado das organizações na República 

Checa com 180 entrevistados. 

Segundo o autor a pesquisa é focada na narrativa, uma das 

ferramentas mais eficazes que os gestores têm à disposição para 

gerenciar outras pessoas. Uma história funciona como uma experiência 

virtual e tem a capacidade de obter links e relações que não podem ser 

externalizadas (MLÁDKOVÁ 2005, tradução nossa). 
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A finalidade da sua pesquisa foi descobrir se os líderes com 

melhores habilidades de liderança também são melhores contadores de 

histórias. Partiu da hipótese de que líderes com melhor habilidades de 

liderança são melhores contadores de histórias e usam a narrativa em 

mais situações do que aquelas em cujas habilidades de liderança não são 

tão bons. 

Os resultados, encontrados pelo autor, não indicam que os 

gestores com pontuação alta na avaliação da habilidade de liderança 

também são bons contadores de histórias. Recomendando, assim, 

pesquisas mais detalhadas sobre o assunto. 

As ferramentas de storytelling nas empresas, públicas ou 

privadas, podem ser uma estratégia na orientação da gestão do 

conhecimento, nos processos de mudanças, para a comunicação 

organizacional, na disseminação das estratégias, dentre outros. 

Pelo exposto, a presente pesquisa da tese, justifica-se à medida 

que estabelece estratégias de storytelling para a comunicação de líderes 

visando o compartilhamento do seu conhecimento tácito. 

 

1.4 ESCOPO E DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Como escopo da pesquisa tem-se: 

• O tipo de conhecimento estudado é organizacional. 

• Contemplará o conhecimento tácito. 

• O enfoque será o compartilhamento desse conhecimento na 

comunicação de líderes com seus liderados. 

• A abrangência do estudo é regional e está delimitada às empresas 

do Ranking das Melhores empresas para se trabalhar - SC.  

• Anos de 2016 e 2017. 

Esta pesquisa, delimitou-se a estabelecer estratégias de 

storytelling como ferramenta de compartilhamento do conhecimento 

para a comunicação de líderes. 

Como revisão de literatura optou-se por realizar uma revisão 

bibliográfica sistemática do tipo integrativa e uma revisão narrativa. 

Para a integrativa analisou-se uma gama de publicações levantadas em 

duas das bases de dados mais conceituadas de literaturas científicas 

multidisciplinares, Scopus e Web of Science. A revisão narrativa foi 

utilizada para o levantamento da produção científica disponível. 

Para a coleta de dados estabeleceu-se como critério o estudo 

multicasos, por meio de entrevistas com gestores de três empresas que 
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foram ranqueadas no GPTW - Great Place to Work, dentro do Estado de 

Santa Catarina, na categoria de pequena empresa, com até 99 

funcionários. O estudo abrangeu as empresas dos anos de 2016 e 2017, 

considerando-se que no período de coleta de dados desta tese não 

estavam disponíveis dados mais recentes. 

 

1.5 ADERÊNCIA AO EGC 

 

No contexto do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e 

Gestão do Conhecimento (PPGEGC) da Universidade Federal de Santa 

Catarina, o tema da pesquisa está inserido dentro da área de 

concentração da Gestão do Conhecimento, seguindo a linha de pesquisa 

da Gestão do Conhecimento Organizacional, por se tratar um estudo 

teórico e prático dentro dos processos de criação e compartilhamento do 

conhecimento organizacional. 

Para o Programa, 
O conhecimento é seu objeto de pesquisa, por esse 

motivo é estudado, caracterizado e definido de 

maneira interdisciplinar, como conteúdo ou 

processo resultante de interações sócio-técnicas 

entre agentes humanos e tecnológicos. Neste 

sentido, também é abordado como relevante fator 

estratégico para a geração de valor e equidade 

social. (PPGEGC, 2017, p.1).  

 

Assim, a proposta insere-se no PPGEGC, pois investiga a 

extração e a utilização do compartilhamento do conhecimento para a 

melhoria do desempenho da organização e de seus colaboradores. Além 

disso, seu caráter interdisciplinar fica evidenciado no emprego de 

diversos métodos e ferramentas tais como o compartilhamento do 

conhecimento, storytelling e liderança, especificamente para a 

comunicação de líderes. 

Embora não tenha sido encontrado nenhum trabalho no banco de 

Teses e Dissertações do PPGEGC que trata diretamente sobre o tema 

desta pesquisa, bem como nenhum trabalho sobre o tema storytelling, no 

Quadro 1 pode-se observar alguns estudos desenvolvidos e que servirão 

de referência, com assuntos relacionados, tais como: compartilhamento 

do conhecimento, práticas de gestão do conhecimento, liderança e 

narrativa.  
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Quadro 1 - Teses (T) e Dissertações (D) do PPGEGC parcialmente relacionadas 

com o tema da pesquisa. 

Autor/Título Ano Orientador 
Linha de 

Pesquisa 
T/D 

ZOUCAS, A. C. Liderança como 

prática em iniciativas de melhoria 

de processo de software. 

2017 

Prof. Dr. Cristiano 

Castro de Almeida 

Cunha 

Gestão do 

Conhecimento 
T 

CARREIRA, S. da S. Diretrizes 

para práticas de gestão do 

conhecimento nas organizações de 

economia de comunhão à luz do 

perfil do empreendedor social. 

2017 
Profa. Dra. Ana 

Maria B. Franzoni 

Gestão do 

Conhecimento T 

GÜTHER, H. F. Práticas de 

liderança na escola pública: um 

estudo comparativo.  

2017 

Prof. Dr. Cristiano 

Castro de Almeida 

Cunha 

Gestão do 

Conhecimento 
T 

SCHREINER, T. Os processos de 

liderança na implantação de um 

centro de inovação a partir da 

perspectiva construcionista. 

2017 

Prof. Dr. Cristiano 

Castro de Almeida 

Cunha 

Gestão do 

Conhecimento 
D 

LAPOPLLI, J. Conexão FCEE 

(físico, cognitivo, emocional e 

espiritual) como um processo de 

autoconhecimento para o 

desenvolvimento de Líderes 

2016 
Profa. Dra. Ana 

Maria B. Franzoni 

Gestão do 

Conhecimento T 

NETO, E. S. Compartilhamento do 

conhecimento tácito no processo de 

sucessão empresarial familiar. 

2016 
Prof. Dr. Neri Dos 

Santos 

Gestão do 

Conhecimento 
T 

LASSO, A. L. Método para o 

compartilhamento do conhecimento 

do especialista usado no processo 

de tomada de decisão. 

2016 
Prof. Dr. Gregório 

Varvakis 

Gestão do 

Conhecimento 
D 

ALRCON, D. F. Diretrizes para 

práticas de gestão do conhecimento 

na educação a distância. 

2015 
Prof. Dr. Fernando 

José Spanhol 

Mídia do 

Conhecimento 
T 

WILLERDING, I. A. V. Arquétipo 

para o compartilhamento do 

conhecimento à luz da estética 

organizacional e da gestão 

empreendedora. 

2015 
Profa. Dra. Édis 

Mafra Lapolli 

Gestão do 

Conhecimento T 

LENZI, G. K. S. Framework para o 

compartilhamento do conhecimento 

na gestão de tutoria de cursos de 

educação a distância. 

2014 

Prof. Dr. Francisco 

Antônio Pereira 

Fialho 

Gestão do 

Conhecimento 
T 
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BECKER, D. N. Identidade de 

líderes em organizações intensivas 

em conhecimento. 

2013 

Prof. Dr. Cristiano 

Castro de Almeida 

Cunha 

Gestão do 

Conhecimento 
D 

QUEVEDO, S. R. P. de. Narrativas 

hipermidiáticas para ambiente 

virtual de aprendizagem inclusivo.  

2013 
Profa. Dra. Vania 

Ribas Ulbricht 

Mídia do 

Conhecimento 
D 

FRANTZ, M. B. F. Criação e 

compartilhamento de conhecimento 

artístico e cultural em ambiente 

virtual interativo. 

2011 
Prof. Dr. Fernando 

Ostuni Gauthier 

Mídia do 

Conhecimento 
T 

OROFINO, M. A. R. Técnicas de 

criação do conhecimento no 

desenvolvimento de modelos de 

negócio. 

2011 

Profa. Dra. 

Christianne Coelho 

de S. R. Coelho 

Gestão do 

Conhecimento 
D 

GIRARDI, D. M. O 

compartilhamento dos processos de 

recursos humanos: uma 

contribuição para a gestão do 

conhecimento organizacional. 

2009 
Profa. Dra. Édis 

Mafra Lapolli 

Gestão do 

Conhecimento T 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Dentre os trabalhos encontrados, 12 (doze) são da área de Gestão 

do Conhecimento e 3 (três) são da área de Mídia do Conhecimento, 

sendo que não foi encontrado nenhum trabalho da área de Engenharia do 

Conhecimento. Desses, 5 (cinco) foram de liderança, 5 (cinco) de 

compartilhamento do conhecimento, 4 (quatro) de práticas de gestão do 

conhecimento e 1 (um) sobre narrativa.  

Assim sendo, considerando-se o objeto de estudo, o storytelling, 

esta tese é aderente ao PPGEGC, uma vez que, a mesma, tem relação 

com as diferentes áreas do conhecimento. 

 

1.6 ESTRUTURA DO ESTUDO 

 

O presente trabalho estará dividido em seis capítulos, distribuídos da 

seguinte forma: 

1º. Introdução – Trata da contextualização, pergunta da pesquisa, 

objetivo geral, objetivos específicos, justificativa e importância 

do trabalho, escopo e delimitação da pesquisa, aderência ao EGC 

e este tópico, sobre a estrutura do estudo. 

2º. Revisão da literatura – Apresenta as etapas da Revisão 

Integrativa, através da busca nas bases de dados pesquisada, bem 
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como a Revisão Narrativa, apresentando conceitos e teorias que 

amparam a realização deste estudo. 

3º. Procedimentos metodológicos – Aborda o tipo de pesquisa, 

procedimento de coleta e análise dos dados.  

4º. Apresentação da análise dos dados – Versa sobre a análise dos 

dados coletados por meio da técnica da análise de conteúdo. 

5º. Estratégias de storytelling – Trata da criação, validação e 

estabelecimento das estratégias de storytelling. 

6º. Conclusões e recomendações para futuras pesquisas.  

Na parte final do trabalho estão apresentas as referências e os 

apêndices. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Este capítulo trata da revisão de literatura com a finalidade de se 

obter os conceitos e conhecimentos necessários para que se tenha os 

requisitos imprescindíveis de uma tese, quais sejam, ineditismo, não 

trivialidade e originalidade. 

De acordo com Rother (2007), duas categorias de artigos de 

revisão de literatura são encontradas na literatura: as revisões narrativas 

e as revisões bibliográficas sistemáticas. Ainda que a revisão narrativa e 

a revisão bibliográfica sistemática, serem ambas denominadas de 

revisão, possuem características e objetivos diferentes. 

 
Os artigos de revisão narrativa são publicações 

amplas, apropriadas para descrever e discutir o 

desenvolvimento ou o "estado da arte" de um 

determinado assunto, sob ponto de vista teórico ou 

contextual. As revisões narrativas não informam 

as fontes de informação utilizadas, a metodologia 

para busca das referências, nem os critérios 

utilizados na avaliação e seleção dos trabalhos. 

Constituem, basicamente, de análise da literatura 

publicada em livros, artigos de revista impressas 

e/ou eletrônicas na interpretação e análise crítica 

pessoal do autor. (ROTHER, 2007, p.1). 

 

Por outro lado, as revisões sistemáticas são investigações 

científicas que sintetizam os resultados de diversas investigações 

primárias usando estratégias que limitam viés e erro aleatório. Essas 

estratégias incluem uma busca abrangente de todos os artigos 

potencialmente relevantes e o uso de critérios explícitos e reprodutíveis 

na seleção de artigos para revisão. (COOK; MULROW; RAYNES, 

1997, tradução nossa). 

A revisão sistemática, afirmam Gomes e Caminha (2014, p.397), 

é uma opção “para não apenas acastelar informações, mas acompanhar o 

curso científico de um período específico, chegando ao seu ápice na 

descoberta de lacunas e direcionamentos viáveis para a elucidação de 

temas pertinentes.” 

Quanto aos dois tipos de revisão da literatura, Cook, Mulrow e 

Raynes (1997, tradução nossa), fazem uma síntese, a qual é apresentada 

no Quadro 2, onde se tem as revisões narrativas e as sistemáticas. 

Salienta-se que esses tipos de revisão eram muito utilizados na área da 

saúde, razão pela qual aparece no quadro o termo ‘pesquisa clínica’. 
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Entretanto, cabe mencionar que há alguns anos outras áreas de estudo 

fazem uso também desses tipos de revisão. 

 
Quadro 2 - Tipos de revisão de literatura. 

 Revisão narrativa 
Revisão bibliográfica 

sistemática 

Questão Ampla específica 

Fonte 

frequentemente não 

especificada, com 

grande risco de viés 

fontes abrangentes, 

estratégia de busca 

definida previamente 

Seleção dos estudos 

frequentemente não 

especificada, com 

grande risco de viés 

baseada em critérios pré-

definidos e aplicados 

uniformemente 

Avaliação dos estudos Variável criteriosa e reprodutível 

Síntese Qualitativa 
quantitativa com método 

estatístico (meta-análise) 

Inferências 

às vezes baseada em 

resultados de pesquisa 

clínica 

frequentemente baseada 

em resultados de 

pesquisa clínica 

Fonte: Cook; Mulrow; Raynes (1997, tradução nossa). 

 

Whittemore e Knafl (2005, tradução nossa) afirmam que 

iniciativas recentes de práticas baseadas em evidências aumentaram a 

necessidade e a produção de todos os tipos de revisões de literatura - 

meta-análises, sistemáticas, qualitativas e integrativas.  

Embora existam pontos comuns em todos os métodos atuais de 

revisão cada um tem uma finalidade distinta, amostragem, definição e 

tipo de análise. Sendo que, para Botelho et al. (2011) pode ser vista 

como um método “guarda-chuva”, pois incorpora diferentes métodos 

para o processo. Pela Figura 1 observa-se que os tipos de revisão 

bibliográfica sistemática são as mesmas encontradas em Whittemore e 

Knafl (2005). 

A meta-análise ou revisão sistemática quantitativa, utiliza 

métodos estatísticos para combinar e resumir os resultados de vários 

estudos primários. Quando os resultados desses estudos são resumidos, 

mas não combinados estatisticamente, a revisão é chamada de revisão 

sistemática qualitativa. (COOK; MULROW; RAYNES, 1997, tradução 

nossa). De acordo com Whittemore e Knafl (2005), a revisão integrativa 

é o único método que permite a combinação de diversas metodologias 
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(por exemplo, pesquisa experimental e não experimental). Revisões 

sistemáticas são revisões de pesquisas que combinam evidência de 

múltiplos estudos. 

 
Figura 1 - Tipos de revisão bibliográfica sistemática. 

 
Fonte: Botelho et al. (2011). 

 

Nesse contexto, para a revisão de literatura da presente tese, 

optou-se por realizar uma revisão bibliográfica sistemática do tipo 

integrativa e uma revisão narrativa. A primeira trata do método de 

pesquisa que consiste na análise de uma gama de publicações, a qual 

segundo Mendes, Silveira e Galvão (2008), contribui para discussões 

sobre métodos e resultados de pesquisas, bem como, reflexões para a 

realização de futuros estudos. Já a segunda, de acordo com Gomes e 

Caminha (2014, p.396) é utilizada, para o levantamento o que se tem 

disponível em termos de produção científica, bem como, “para a 

(re)construção de redes de pensamentos e conceitos, que articulam 

saberes de diversas fontes na tentativa de trilhar caminhos na direção 

daquilo que se deseja conhecer”. 

 
2.1 REVISÃO INTEGRATIVA 

 

Revisões integrativas são o tipo mais amplo de métodos de 

revisão de literatura que permitem a inclusão simultânea de experiências 

e pesquisa não experimental, a fim de melhor entender um problema. 

Também podem combinar dados teóricos, bem como literatura empírica. 

Além disso, revisões integrativas incorporam uma ampla gama de 
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propósitos: definir conceitos, revisar teorias, revisar evidências e 

analisar questões metodológicas de um tópico em particular. 

(WHITTEMORE e KNAFL, 2005). 

As etapas da revisão integrativa adotada, Apêndice A, seguiram 

as de Cooper (1989, tradução nossa), a saber: 

 

• Formulação da questão norteadora; 

• Coleta dos dados;  

• Avaliação dos dados; 

• Análise e interpretação;  

• Apresentação dos resultados. 

 

2.2 REVISÃO NARRATIVA 

 

Nesta etapa, a fim de se realizar a revisão narrativa, consultou-se 

e analisou-se as publicações em livros, artigos de revista impressas e 

eletrônicas, teses e dissertações, bem como, artigos selecionados das 

bases de dados Scopus e Web of Science, resultados da revisão 

integrativa, item 2.1, desta tese. 

 

2.2.1 Conhecimento  

 

A crescente importância do conhecimento na sociedade 

contemporânea exige uma mudança em nosso pensamento sobre a 

inovação nas grandes organizações empresariais - seja inovação técnica, 

inovação de produto ou inovação estratégica ou organizacional. 

(NONAKA, 1994, tradução nossa).  

O conhecimento pode ser visto como a relação que existe entre o 

sujeito cognoscente (que conhece) e o objeto (conhecido). 

Alerta-se, entretanto, que existe uma diferença entre dados, 

informações e conhecimento, como se pode identificar em Turban et al. 

(2008, apud Franzoni, 2011, Sabbag (2007), Davenport e Prusak (1998), 

Becerra-Fernandez e Sabherwal (2010).  

Turban et al. (2008, apud Franzoni, 2011) consideram dados 

como coleções de fatos, medidas e estatísticas; informações são a 

organização de dados, enquanto o conhecimento é a informação 

relevante dentro de um contexto. 

Conhecimento, segundo Sabbag (2007, p.50),  
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é a informação processada que habilita a ação. A 

informação poderia ficar inerte em nossa 

memória, mas os conhecimentos não porque a 

informação, se realmente processada 

intelectualmente, modifica opiniões, crenças, 

atitudes e comportamentos. 

 

Boisot (1995, tradução nossa) apresenta os conceitos sobre dado, 

informação e conhecimento, a saber,  

• Dado: diferença discernível entre estados alternativos de um 

sistema. Ele é constituído de energia de baixo nível que age de 

forma informacional e não mecânica sobre um observador.  

• Informação: são dados que modificam as expectativas ou a 

prontidão condicional de um observador. Quanto mais essas 

expectativas forem modificadas, mais informativos serão os 

dados 

• Conhecimento é o conjunto de expectativas que um observador 

mantém em relação a um evento. É uma disposição para agir de 

um modo particular que deve ser inferido do comportamento do 

que observado diretamente. Claramente, as estruturas do 

conhecimento - ou seja, as expectativas - são modificadas pela 

chegada de novas informações, e essas informações, por sua vez, 

precisam ser extraídas dos dados gerados pelos fenômenos.    

Consoante com Davenport e Prusak (1998), dados são simples 

observações sobre o estado do mundo; informações são dados dotados 

de relevância e propósito, enquanto conhecimento é a informação 

valiosa da mente humana, inclui reflexão, síntese, contexto. Os autores, 

complementam essas definições, como se pode ver no Quadro 3.  

 
Quadro 3 - Definições de dado, informação e conhecimento. 

Elementos Definições 

Dado 

É um conjunto discreto e objetivo de fatos sobre um 

determinado evento. É uma parcela quantificável e objetiva 

do estoque de informação e conhecimento de uma empresa. 

Os dados tornam-se informações quando o criador adiciona 

significado. 

Informação 

É uma mensagem, geralmente sob a forma de um 

documento ou comunicação audível ou visível, a qual tem 

um emissor e um receptor. A informação destina-se a 

mudar a forma como o receptor percebe algo, para ter um 
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impacto em seu julgamento e comportamento. Ao contrário 

de dados. 

Conhecimento 

É uma mistura fluida de experiências, valores, informação 

contextual e intuição, formando um “painel” na mente de 

uma pessoa que a habilita a avaliar e obter novas 

experiências e informações. 

Fonte: Davenport e Prusak (1998). 

 
No entendimento de Uriarte Jr. (2008), os dados são números, 

letras ou palavras sem contexto, ou seja, sem significado. Uma mera 

coleta de dados não é informação, pois se não houver nenhuma relação 

entre os dados, então não é informação. O que transforma um conjunto 

de dados em informações é a compreensão das relações entre estes 

dados. Assim, dado dentro de um contexto é informação. Quando uma 

informação é processada, tem potencial para se tornar conhecimento. A 

informação é processada quando se encontra entre fontes existentes 

entre dados e informações. Mas ao contrário da mera informação que é 

dependente do contexto, o conhecimento tem a tendência de criar o seu 

próprio contexto. A sabedoria incorpora a compreensão dos princípios 

fundamentais incorporados no conhecimento que são essencialmente a 

base para o conhecimento ser o que é. A sabedoria é essencialmente 

sistêmica. (Figura 2). 

Bukowitz e Williams (2002) ao se referirem à informação, 

afirmam que ao se proceder uma busca pelas informações deve-se 

planejar e ter claro o que vai se fazer com elas, bem como, o motivo da 

busca, pois isto ajudará a determinar qual combinação de abordagem 

ativas e passivas é apropriada e sinaliza quando for reunida informação 

suficiente.  

O conhecimento, na concepção de Becerra-Fernandez e 

Sabherwal (2010, tradução nossa) produz informações a partir de dados 

ou informações mais valiosas de informações menos valiosas. O autor 

afirma que, numa visão mais simplista o conhecimento é considerado 

como estando no mais alto nível hierárquico com informações no nível 

médio e dados no nível mais baixo. Tal conhecimento refere-se a 

informações que possibilitam ações e decisões ou informação com 

direção.  
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Figura 2 - Progressão conceitual de dados para conhecimento. 

 
Fonte: Uriarte Jr. (2008, tradução nossa). 

 

Percebe-se que cada autor tem a sua interpretação acerca de 

dados, informações e conhecimento, mas todos concordam que existe 

uma interação entre ele. 

Destarte, compreender as formas em que o conhecimento pode 

existir e ser capaz de distinguir entre vários tipos de conhecimento, é um 

passo essencial para as organizações.  

Todavia, ao longo dos anos, muitas foram as tentativas de 

classificar o conhecimento, sendo que diversos campos das ciências se 

adentraram neste tema. A história da filosofia desde o período clássico 

grego pode ser considerada como uma busca ilimitada para o significado 

do que é conhecimento. Várias são as classificações e distinções do 

conhecimento, fundamentadas na filosofia. (Quadro 4).Desse modo, 

destacam-se os seguintes filósofos: Platão, Aristóteles, Descartes, John 

Locke, Immanuel Kant, George Hegel, Karl Marx, Edmund Husserl, 

Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Ludwig 

Wittgenstei, William James e John Dewey. 

Introduzido por Platão o conceito de conhecimento como uma 

crença verdadeira justificada foi seguida por outros filósofos 

racionalistas, no qual o mesmo é obtido de forma dedutiva. Para os 

empiristas, o conhecimento está relacionado a percepção, a experiência 

é a fonte do conhecimento e é adquirido de forma indutiva. Para os 

fenomenológicos, o conhecimento acontece por reflexão. Para os 

existencialistas o conhecimento é adquirido pelas novas vivências 
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enquanto para os analíticos o saber está relacionado com ser capaz de, 

bem como, com entender.   

A abordagem Kantiana está na relação que se estabelece entre 

racionalismo e empirismo. Para Kant (2007, p.10), 

 
Não se pode duvidar de que todos os nossos 

conhecimentos começam com a experiência, 

porque, com efeito, como haveria de exercitar-se a 

faculdade de se conhecer, se não fosse pelos 

objetos que, excitando os nossos sentidos, de uma 

parte, produzem por si mesmos representações, e 

de outra parte, impulsionam a nossa inteligência a 

compará-los entre si, a reuni-los ou separá-los, e 

deste modo à elaboração da matéria informe das 

impressões sensíveis para esse conhecimento das 

coisas que se denomina experiência? No tempo, 

pois, nenhum conhecimento precede a 

experiência, todos começam por ela. Mas se é 

verdade que os conhecimentos derivam da 

experiência, alguns há, no entanto, que não têm 

essa origem exclusiva, pois poderemos admitir 

que o nosso conhecimento empírico seja um 

composto daquilo que recebemos das impressões 

e daquilo que a nossa faculdade cognoscitiva lhe 

adiciona (estimulada somente pelas impressões 

dos sentidos); aditamento que propriamente não 

distinguimos senão mediante uma longa prática 

que nos habilite a separar esses dois elementos. 

 

Quadro 4 - Contribuição dos filósofos no entendimento do que é conhecimento. 

Filósofo 
Movimento 

Filosófico 
Conhecimento 

Platão 

(348 - 347 a.C.) 
Racionalismo 

A fonte de conhecimento é a 

razão.  

O conhecimento é obtido por 

dedução através do raciocínio. 

Aristóteles 

(348 - 347 a.C.) 
Empirismo 

A única fonte de conhecimento é 

a experiência sensorial.  

O conhecimento é obtido por 

indução.  

Descartes 

(1596 – 1650) 

Racionalismo 

Continental 

A mente humana vem equipada 

com ideias e conceitos natos. 
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John Locke 

(1632 – 1704) 

Empirismo 

britânico 

As sensações e as reflexões são as 

bases para o conhecimento.  

Immanuel Kant 

(1724 – 1804) 

Racionalismo/ 

Empirismo 

A experiência é à base do 

conhecimento, mas não é a única. 

O conhecimento surge quando o 

pensamento lógico do 

racionalismo e a experiência 

sensorial trabalham juntos. 

George Hegel 

(1770 - 1831) 

Racionalismo/ 

Empirismo 

O conhecimento começa com a 

percepção sensorial, que se torna 

mais subjetiva e racional por meio 

da percepção dialética dos 

sentidos. 

Karl Marx 

(1818 - 1883) 

Racionalismo/ 

Empirismo 

O conhecimento é obtido através 

da manipulação das coisas ou 

“ação” e a sua verdade deve ser 

demonstrada na prática. 

Edmund Husserl 

(1859 - 1938) 
Fenomenologia 

O conhecimento só é possível por 

meio da descrição das interações 

entre a consciência pura e seus 

objetos. 

Martin Heidegger 

(1889 - 1976) 
Fenomenologia 

O conhecimento é obtido 

mediante a reflexão.  

Jean-Paul Sartre 

(1905 - 1980) 
Existencialismo 

Para se conhecer o mundo temos 

que agir rumo a um fim. 

Maurice Merleau-

Ponty 

(1908 - 1961) 

Racionalismo 

A dedução dos dados pela 

experiência nunca pode ser 

equivalente ao conhecimento. 

Ludwig 

Wittgenstein 

(1889 - 1951) 

Analítica 

Saber está relacionado com ser 

capaz de, bem como, com 

entender.   

William James 

(1842 - 1910) 
Pragmatismo 

O conhecimento está relacionado 

com a teoria e a prática. 

John Dewey 

(1859 - 1952) 
Pragmatismo 

O conhecimento está relacionado 

com a teoria e a prática. 

Fonte: Frantz (2011, p.35). 

 

A distinção entre o pensamento de Platão e Aristóteles, 

racionalismo e empirismo, significa que os seres humanos podem ser 
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capazes de conhecer de duas maneiras, uma baseada na experiência e 

outra baseada no exercício de razão. 

A fenomenologia, em particular a fenomenologia avançada de 

Merleau-Ponty, oferece um framework para esclarecer o status 

relacional do conhecimento tácito, implícito e narrativo, bem como, sua 

forma de realização. (KÜPERS, 2005, tradução nossa). 

Todavia a necessidade de um debate além da filosofia acerca do 

conhecimento, fez surgirem outros estudiosos que incorporaram em suas 

terminologias, conceitos ou categorias até então atribuídos aos filósofos. 

Frantz (2011), chama a atenção para a contribuição de outros 

filósofos, tais como, Karl Popper, bem como, de outros estudiosos como 

Michael Polanyi, Jean Piaget, Lev Vygotsky e Karl Erik Sveiby. 

(Quadro 5). 

 
Quadro 5 - Contribuição de filósofos/estudiosos no que é conhecimento. 

Filósofo Conhecimento 

Karl Popper 

(1902 – 1994) 

Todo o conhecimento é impregnado de teoria, 

inclusive nossas observações. 

Thomas Kuhn 

(1922 – 1996) 

Contesta a lógica do método indutivo. 

O conhecimento é construtivo, inventivo e não 

irrevogável. 

Estudioso Conhecimento 

Michael Polanyi 

(1891 – 1976) 

O conhecimento humano origina-se nos atos de 

compreensão das pessoas, ou seja, no contexto de que 

‘se sabe mais’ do que 'se pode dizer’. 

Jean Piaget 

(1896 – 1980) 

O conhecimento é construído através da transformação 

da realidade no qual interage e da transformação de si 

mesmo. 

Os processos internos predominam em relação aos 

interpessoais. 

Lev Vygotsky 

(1896- 1934) 

Um novo conhecimento é consolidado pela 

linguagem. 

Karl Erik Sveiby 

(1946) -  

O sujeito constrói o seu conhecimento por ser um 

experimentador ativo ao invés de ser um receptor 

passivo de estímulos (informações). 

Fonte: Frantz (2011, p.37 – 39). 

 

O conhecimento está nas pessoas, produtos e processos da 

organização; sendo que pode ser imitado, copiado ou transferido por 
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meio da comunicação. 

Confirmando, Nonaka e Takeuchi (1997, p.28) definem que o 

conhecimento “é um processo humano dinâmico de justificar a crença 

pessoal com relação a verdade”. Ainda, “conhecimento significa 

sabedoria adquirida a partir da perspectiva da personalidade como um 

todo”. (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p.33) 

A partir dos estudos de Polanyi e Wittgenstein, Sveiby (1997, 

p.44) diz que conhecimento é “uma capacidade de agir”. [...] “A 

capacidade que uma pessoa tem de agir continuamente é criada por um 

processo de saber. Em outras palavras, ela é contextual. O conhecimento 

não pode ser destacado de seu contexto”.  

A crescente importância do conhecimento, de acordo com Binz-

Scharf (2004, tradução nossa), tem sido usada para caracterizar as 

sociedades pós-industriais, como observado em Habermas (1971 e 

1979); Bell (1973); Drucker (1993). Para o autor, o conhecimento reside 

dentro dos indivíduos, tornando-se um ativo intangível e, portanto, 

difícil de adquirir e compartilhar. Na sociedade pós-industrial em geral e 

em particular em organizações, a aquisição de conhecimento e o 

compartilhamento é um dos processos mais importantes. 

É sabido que o conhecimento, atualmente, é o principal recurso 

econômico, ao contrário dos tradicionais fatores de produção terra e 

capital, os quais o conhecimento é muitas vezes comparado. O 

conhecimento reside dentro dos indivíduos, tornando-se um ativo 

intangível e, portanto, difícil de adquirir e compartilhar.  

Nonaka (2008, p.39), garante que  

 
em uma economia onde a única certeza é a 

incerteza, a fonte certa de vantagem competitiva é 

o conhecimento. Quando os mercados se 

transformam, as tecnologias proliferam, os 

competidores multiplicam-se e os produtos 

tornam-se obsoletos quase do dia para a noite, as 

empresas bem-sucedidas são as que criam novos 

conhecimentos, disseminam-no amplamente pela 

organização e o incorporam rapidamente em 

novas tecnologias e produtos. Essas atividades 

definem a empresa “criadora do conhecimento”, 

cujo negócio principal é a inovação constante. 

 

Organizações baseadas no trabalho e não capital estão cada vez 

mais sendo substituídas pelas organizações com base no conhecimento, 

porque o seu sucesso e sua sobrevivência são condicionados pela criação 
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de novos, melhores e inovadores produtos e serviços. O trabalho 

baseado no conhecimento não é mais a característica de apenas novas 

empresas de tecnologia da informação, mas é a característica de quase 

todas as organizações, em todos os campos. (ARSENIJEVIĆ, et al., 

2017, tradução nossa). 

 

2.2.1.1 Tipos de conhecimento 

 

O conhecimento é considerado como uma mistura de percepção, 

informação contextual, intuição de especialistas, padrões e compreensão 

estruturada que postula um ambiente e estrutura específicos para avaliar 

e integrar novas inovações em experiências e informações. 

A literatura aponta que são vários os tipos de conhecimento, 

todavia percebe-se, ao se estudar Polanyi (1966), Boisot (1995), Nonaka 

e Takeuchi (1997), Spender (1998), Choo (2003), Lakatos e Marconi 

(2003) e Sabbag (2007), que existe uma tendência quanto aos tipos de 

conhecimentos aparecerem em pares e, na maioria das vezes, são 

antítese um do outro. Ainda, que há uma concordância entre os autores 

quanto aos tipos de conhecimentos tácito e explícito, mesmo não 

recebendo a mesma nomenclatura. 

Polanyi, ao pesquisar o conhecimento humano, partiu da 

conjectura de que “Sabemos mais do que somos capazes de expressar” 

(POLANYI, 1966, p.4). Em sua obra intitulada A Dimensão Tácita, o 

conhecimento tácito é o conhecimento pessoal, tradição, práticas 

herdadas, valores implícitos e preconceitos difícil de ser verbalizado e 

não pode ser escrito, enquanto, o conhecimento explícito é aquele 

registrado em documentos, divulgado nos processos, serviços e 

produtos. “Sempre sabemos tacitamente o que faz nosso saber explícito 

ser verdadeiro” (POLANYI, 1966, p.54).  

Os conhecimentos tácito e implícito, para Küpers (2005, tradução 

nossa), indicam uma habilidade ou capacidade pessoal, algo em que os 

indivíduos podem confiar na vida cotidiana sem ter consciência disso, 

muito menos entender isso. Assim como o conhecimento tácito é uma 

competência corporal.  

Ao se referir ao conhecimento tácito, Choo (2003, p. 193) diz que 

este “conhecimento tácito é difícil de transferir ou verbalizar, em parte 

porque não pode ser decomposto em regras e elementos, e em parte 

porque existe como uma qualidade que nasce de se conhecer uma coisa 

por inteiro”. 

 
A habilidade de um motorista não pode ser 
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substituída por um curso completo de teoria 

automobilística; o conhecimento que tenho de 

meu próprio corpo difere completamente do 

conhecimento de sua fisiologia; e as regras de 

rima e prosódia não me dizem o que um poema 

me disse, sem nenhum conhecimento de suas 

regras. (POLANYI, 1966, p.20). 

 

Segundo Boisot (1995, tradução nossa), têm-se quatro tipos de 

conhecimento: privado, público, pessoal e senso comum. (Quadro 6). 

Em seu modelo, desenvolvido em 1987, o autor considera esses quatro 

tipos de conhecimento dentro de uma organização, como conhecimento 

codificado ou não codificado e como difuso ou não difuso. O codificado 

refere-se ao conhecimento que pode ser facilmente transmitido. O 

codificado não compartilhado - conhecimento privado - é aquele que é 

transmitido a um pequeno grupo de pessoas com base de necessidade de 

saber. O não codificado trata do conhecimento que não pode ser 

facilmente transmitido, como experiências. O conhecimento não 

codificado e não compartilhado - conhecimento pessoal - é advindo de 

experiências, percepções, visões, ideias. O conhecimento público é 

codificado e compartilhado, como por exemplo: biblioteca, revistas, 

livros, jornais, etc. Ao passo que o conhecimento do senso comum que é 

o não codificado e compartilhado pode desenvolver-se gradualmente por 

meio do processo de socialização e externalização. (BOISOT, 1998, 

tradução nossa) 

 
Quadro 6 - Tipos de conhecimento de Boisot. 

 Não compartilhado Compartilhado 

Codificado Conhecimento privado Conhecimento público 

Não codificado Conhecimento pessoal 
Conhecimento de senso 

comum 

Fonte: Baseado em Boisot (1995). 

 

Nonaka e Takeuchi (1997) fazem referência a dois tipos de 

conhecimentos, o tácito e o explícito, e afirmam que o conhecimento 

organizacional é criado por meio de um diálogo contínuo entre eles, o 

qual impulsiona a criação de novas ideias e conceitos.  

Para os autores o conhecimento tácito é o conhecimento 

individual, pessoal e de difícil formalização e comunicação. Ele possui 

duas dimensões: a Técnica e a Cognitiva. 
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Técnica: inclui o Know-how concreto, as técnicas 

e habilidades informais do indivíduo. Os insights 

altamente subjetivos e pessoais, as intuições, os 

palpites e as inspirações derivam da experiência e 

estão enquadradas nesta dimensão. 

Cognitiva: Inclui as "crenças, percepções, ideais, 

valores, emoções e modelos mentais" do sujeito. 

Esta dimensão do conhecimento tácito reflete a 

forma que percebemos o mundo. (NONAKA; 

TACKEUCHI, 1997, p. 7). 

 

Sendo que o conhecimento explícito, para Nonaka e Takeuchi 

(1997), é aquele conhecimento formal, que é de fácil transmissão entre 

indivíduos e grupos, encontrado em manuais, base de dados, livros, etc. 

Spender (1998, tradução nossa) tipifica os conhecimentos em: 

explícito, implícito, individual e coletivo. Conforme o autor, enquanto o 

conhecimento individual é inerentemente transferível, movendo-se com 

a pessoa, os conhecimentos dos tipos coletivos são publicamente 

disponíveis e embutidos nas rotinas, normas e cultura da empresa. Já, os 

conhecimentos explícitos estão associados aos fatos, conceitos e 

registros pessoais e implícitos disponibilizado por um indivíduo, embora 

ainda não tenha sido documentado, é passível de o ser. 

A tipologia do conhecimento de Boisot serviu de referência para 

que Choo (2003) classificasse em três os tipos de conhecimento 

empresarial: conhecimento tácito, incorporado na experiência de 

indivíduos e grupos; conhecimento explícito, codificado nas normas, 

rotinas e procedimentos da organização; e conhecimento cultural, 

expresso nas crenças, normas e pressupostos usados para dar valor e 

importância a novos conhecimentos e informações. 

Ao tratar do conhecimento científico, Lakatos e Marconi (2003), 

atestam que este conhecimento difere de outros tipos de conhecimentos 

existentes e é não verificável, racional, sistemático, infalível e exato.  

 
Não verificável: pois os enunciados das hipóteses 

filosóficas não podem ser confirmados e nem 

refutados.  

Racional: por consistir num conjunto de 

enunciados logicamente correlacionados.  

Sistemático: pois suas hipóteses e enunciados 

visam a uma representação coerente da realidade 

estudada, numa tentativa de apreendê-la em sua 
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totalidade.  

Infalível e Exato: posto que, quer na busca da 

realidade capaz de abranger todas as outras, quer 

na definição do instrumento capaz de apreender a 

realidade, seus postulados, assim como suas 

hipóteses, não são submetidos ao decisivo da 

observação (experimentação). (LAKATOS; 

MARCONI, 2003, p. 79). 

 

Para os autores, além do conhecimento científico, que é 

transmitido por meio de treinamento apropriado, adquirido de modo 

racional, conduzido por meio de procedimentos científicos, existe o 

conhecimento vulgar ou popular, transmitido através da educação 

informal e baseado em imitação e experiência pessoal; portanto, 

empírico e desprovido de know-how. Ainda, esse conhecimento vulgar 

ou popular, às vezes denomina-se de senso comum.   

Ao fazer referência aos conhecimentos, Rezende (2003, p.6), 

afirma que existem quatro tipos, a saber: 

• Declarativo: descritivo e genérico sobre fatos e eventos (o que é). 

• Procedural: prescritivo, difícil de expressar e explicar (como 

funciona). 

• Senso comum: composto de conhecimento declarativo e 

procedural (o julgamento do certo e do errado). 

• Heurístico: único para cada indivíduo, não pode ser obtido em 

nenhuma fonte, envolve avaliação sistemática e o uso de regras 

heurísticas. 

Sabbag (2007, p.48) classifica o conhecimento em propositivo e 

competente, no qual o propositivo relaciona-se “ao conjunto de crenças 

verdadeiras e justificadas” e o competente “serve-se do pensar, mas 

incorpora sensações e percepções. Desenvolve destreza e maestria”, ou 

seja, refere-se ao modo de agir, envolve aptidões e é fruto da prática. 

Nesse sentido apresenta-se no Quadro 7, a taxonomia do 

conhecimento, conforme os autores referenciados anteriormente. 

 
Quadro 7 - Taxonomia do conhecimento. 

Autores Conhecimento Descrição 

Polanyi 

(1966) 

Tácito 
Conhecimento pessoal, tradição, práticas 

herdadas, valores implícitos e preconceitos. 

Explícito  
Registrado em documentos, divulgado nos 

processos, serviços e produtos. 

Boisot Privado É transmitido a um pequeno grupo de 
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(1995) pessoas com base de necessidade de saber. 

Público 

Codificado e compartilhado, como por 

exemplo: biblioteca, revistas, livros, jornais, 

etc. 

Pessoal 
Advindo de experiências, percepções, 

visões, ideias. 

Senso Comum 

Não codificado e compartilhado pode 

desenvolver-se gradualmente por meio do 

processo de socialização e externalização. 

Nonaka; 

Takeuchi 

(1997) 

Tácito 

Conhecimento pessoal, difícil de formalizar 

ou comunicar a outros. Advindo de know-

how subjetivo, dos insights e intuições. 

Explícito 
Conhecimento formal, que é fácil transmitir 

entre indivíduos e grupos. 

Spender 

(1998) 

Explícito 
Associados aos fatos, conceitos e 

registros pessoais. 
Implícito Passível de se documentado. 

Individual 
Inerentemente transferível movendo-se com 

a pessoa.  

Coletivo 
São publicamente disponíveis e embutidos 

nas rotinas, normas e cultura da empresa. 

Choo 

(2003) 

Tácito 

É o conhecimento implícito usado pelos 

membros da organização para realizar seu 

trabalho e dar sentido a seu mundo. 

Não codificado e difícil de divulgar. 

Explícito 

Conhecimento que pode ser expresso 

formalmente com a utilização de um sistema 

de símbolos, podendo, portanto, ser 

facilmente comunicado ou difundido. 

Cultural 

Compreende as suposições e crenças usadas 

para descrever e explicar a realidade, assim 

como as convenções e expectativas usadas 

para agregar valor e significado a uma 

informação nova. 

Lakatos; 

Marconi 

(2003) 

Científico 

Transmitido por meio de treinamento 

apropriado. 

Adquirido de modo racional. 

Vulgar ou 

Popular 

Transmitido através da educação informal e 

baseado em imitação e experiência pessoal. 

Empírico 

Rezende 

(2003) 

Declarativo  
Descritivo e genérico sobre fatos e eventos 

(o que é) 

Procedural 
Prescritivo, difícil de expressar e explicar 

(como funciona) 
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Senso Comum 

Composto de conhecimento declarativo e 

procedural (o julgamento do certo e do 

errado). 

Heurístico 

Único para cada indivíduo, não pode ser 

obtido em nenhuma fonte, envolve 

avaliação sistemática e o uso de regras 

heurísticas. 

Sabbag 

(2007) 

Propositivo 
Conjunto de crenças verdadeiras e 

justificadas 

Competente 

Serve-se do pensar, mas incorpora 

sensações e percepções.  

Desenvolve destreza e maestria 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Küpers (2005, tradução nossa) reconhece que embora os 

conhecimentos tácito e implícito não possam ser totalmente explicados, 

fenomenologicamente podem ser compartilhados indiretamente por 

meio de formas expressas de narrativas. Sendo, essa conexão, baseada 

em uma correspondência entre o conhecimento implícito como processo 

de assinatura não verbal dentro de um modo pré-linguístico e o saber 

narrativo como uma atividade verbal expressa. 

Isso posto, há de se esclarecer que o conhecimento precisa ser 

gerenciado, ou seja, armazenado, recuperado, compartilhado, alterado, 

etc. de uma maneira totalmente diferente daquela coletada ao longo dos 

anos por um obreiro. Nesse contexto, tem-se a gestão do conhecimento, 

a qual de acordo Fernandes (2013), refere-se às formas sistematizadas 

de uma organização desenvolver, armazenar, processar, resgatar, utilizar 

e compartilhar informações em uma organização. 

 

2.2.1.2 Gestão do conhecimento  

 

A competência de gerenciar o conhecimento tornou-se cada vez 

mais importante na atual economia do conhecimento. O conhecimento, 

dentro das organizações, considerado um bem valioso, embutido em 

produtos, serviços e no conhecimento tácito dos membros da 

organização deve ter como estratégica organizacional a gestão do 

conhecimento. 

A gestão do conhecimento (GC) representa uma abordagem 

deliberada e sistemática para cultivar e compartilhar a base de 

conhecimento de uma organização. 

Embora o termo ‘gestão do conhecimento’ tenha entrado em uso 
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popular no final dos anos 80, a GC existe há décadas. Bibliotecários, 

filósofos, professores e escritores há muito tempo fazem uso de muitas 

das suas técnicas. No entanto, importante esclarecer que há muito mais 

tempo faz-se a GC, muito antes mesmo do termo ser empregado no 

meio organizacional. Idosos, curandeiros e a parteira da aldeia passavam 

suas experiências aos seus aprendizes. (DALKIR, 2005, tradução 

nossa). 

Bukowitz e Williams (2002, p. 23), conceituam gestão do 

conhecimento como um “esforço para reparar prejuízos anteriores e uma 

política de segurança contra a perda de memória organizacional do 

futuro”. 

A gestão do conhecimento, na concepção de Brún (2005, 

tradução nossa), baseia-se na ideia de que o recurso mais valioso de uma 

organização é o conhecimento de seu povo. Portanto, a medida em que 

uma organização funciona bem, dependerá, dentre outras coisas, de quão 

efetivamente suas pessoas podem criar novos conhecimentos, 

compartilhar e usar este conhecimento.  

Para o mesmo autor, fundamentalmente, a gestão do 

conhecimento trata da aplicação do conhecimento coletivo de toda a 

força de trabalho para alcançar objetivos organizacionais específicos. 

Ele alerta para o fato de que fazer gestão do conhecimento, não é 

necessariamente gerenciar todos os conhecimentos, e sim aquele que é 

mais importante para a organização, o que garantirá que as pessoas 

tenham o conhecimento de que precisam, onde precisam, quando 

precisa, o conhecimento certo, no lugar certo, na hora certa. (BRÚN, 

2005, tradução nossa) 

Os elementos condutores e facilitadores da GC, na visão de 

Jenoveva Neto et al. (2012) são: pessoas, processos, tecnologia e 

liderança.  

 
a) Pessoas: O indivíduo é o elemento criador do 

conhecimento, o grupo é o elemento síntese e a 

organização é o elemento ampliador do 

conhecimento. As pessoas são geradoras e 

usuárias, criam e formam o capital intelectual da 

organização. São os repositórios de conhecimento 

tácito.  

b) Processos: Os processos referem-se a um fluxo 

de ocorrências que descrevem como os eventos 

funcionam na organização. O conhecimento está 

presente em todos os processos e se bem 

desenhado pode garantir um efetivo fluxo de 
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conhecimentos. 

c) Tecnologia: As tecnologias possibilitam 

acelerar os processos de GC, fornecendo técnicas 

e ferramentas eficazes que auxiliam na criação, 

armazenamento, compartilhamento e aplicação do 

conhecimento. 

d) Liderança: A liderança gerencia e conduz as 

iniciativas de GC na organização. O envolvimento 

e apoio de uma liderança estratégica são 

fundamentais para o êxito de iniciativas de GC na 

organização. Portanto é vital o envolvimento da 

liderança desde o início. (JENOVEVA NETO 

et al. (2012, p.7-8). 
 

Ao se referir às empresas do conhecimento, Sveiby (1997), 

admite que os gerentes de algumas dessas empresas tenham como um 

dos focos principais o conhecimento, as veem sob a perspectiva do 

conhecimento e agem como se seus ativos intangíveis fossem reais. 

Diante do surgimento de inúmeros recursos ilimitados decorrentes das 

variadas capacidades humanas de criar conhecimento, há necessidade, 

portanto, de compartilhar este conhecimento. 

DALKIR (2005, tradução nossa) afirma que alguma forma de 

repositório narrativo esteve em existência por um longo tempo, e as 

pessoas têm encontrado uma variedade de maneiras de compartilhar 

conhecimento, a fim de aproveitar a experiência anterior, eliminar 

redundâncias dispendiosas e evitar pelo menos os mesmos erros 

novamente.  

Ao estudar a gestão do conhecimento na teoria e na prática, 

Dalkir (2005, tradução nossa), apresenta os modelos de gestão do 

conhecimento de von Krogh e Roos (1995), Choo (1998), Wiig (1993), 

Boisot (1998), Beer (1984), Bennet e Bennet (2004) e Nonaka e 

Takeuchi (1995), Salienta o autor que todos os modelos relatam 

diferentes perspectivas sobre os principais elementos conceituais que 

formam a infraestrutura da gestão do conhecimento, contudo eles 

representam uma abordagem holística à gestão do conhecimento (por 

exemplo, são abrangentes e levam em consideração pessoas, processos, 

organização, e dimensões tecnológicas); foram revisados, criticados e 

discutidos extensivamente na literatura da gestão do conhecimento, por 

profissionais, acadêmicos e pesquisadores; os modelos foram 

implementados e testados em campo com relação à confiabilidade e 

validade. 

O modelo de von Krogh e Roos (1995) distingue entre 



56 

 

conhecimento e conhecimento social, e usa uma abordagem 

epistemológica para gerenciar o conhecimento organizacional. No 

modelo, o conhecimento reside tanto nos indivíduos de uma 

organização, como, no nível social e nas relações entre os indivíduos. O 

conhecimento é dito ser corporificado; ou seja, tudo conhecido é 

conhecido por alguém.  

O modelo é fundamentado em dois tipos de epistemologia 

organizacional: a cognitiva e a conexionista. 

A epistemologia cognitiva vê o conhecimento organizacional 

como um sistema auto-organizado. Na perspectiva cognitiva, um 

sistema cognitivo, não importa se é humano ou artificial, cria 

representações (modelos) da realidade, e o processo de aprendizagem 

aparece quando estas representações são de alguma forma manipuladas 

(usadas em diferentes inferências).   

Enquanto, a epistemologia conexionista é mais holística, ou seja, 

apresenta uma visão do todo, sendo que a aprendizagem ocorre a partir 

de vários componentes da rede interna de cada indivíduo e das conexões 

existentes. Portanto, uma informação não é criada apenas a partir do 

ambiente, mas também gerada internamente. Além disso, não há um 

sistema organizado esperando pela informação, o sistema só é criado a 

partir das redes já existentes em cada indivíduo. Logo, a informação 

adquire seu próprio significado dependendo daquelas já existentes em 

cada indivíduo. (DALKIR, 2005, tradução nossa). 

Em seu modelo, as seguintes questões são abordadas: 

• Como e por que os indivíduos dentro de uma organização 

adquirem conhecimento? 

• Como e por que organizações, como entidades sociais, adquirem 

conhecimento? 

• O que significa o conhecimento para o indivíduo e para a 

organização? 

• Quais são as barreiras para a gestão do conhecimento 

organizacional? 

Conforme Choo (2003), as organizações do conhecimento são 

aquelas que utilizam estrategicamente a informação e o conhecimento 

para atuar em três perspectivas diferentes, porém interligadas: sense 

making - criação de significados; knowledge creation – construção do 

conhecimento; decision making - tomada de decisão. E é sobre esses três 

pilares que Choo concebeu o seu modelo em 1998. 

 
Criação de significados: relaciona-se com a 
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captação de mensagens sobre o ambiente. ·É 

necessário identificar o que acontece, dar sentido 

aos acontecimentos e, posteriormente, 

desenvolver uma interpretação comum para 

direcionar uma ação, uma decisão.  

Criação de conhecimento: A construção do 

conhecimento é, em essência, o adequado 

relacionamento do conhecimento tácito e do 

conhecimento explícito pessoal ou organizacional, 

visando a criação de mais conhecimentos. 

Tomada de decisão: definem-se as alternativas 

possíveis para tomar a decisão que, em tese, 

deveria envolver as três dimensões do psiquismo 

humano, contribuindo para minimizar conflitos 

tanto para o decisor quanto para o grupo sujeito à 

tomada de decisão. (CHOO, 2003, p.10). 

 

O Modelo de Choo (1998) destaca como as informações são 

selecionadas e posteriormente alimentadas nas ações organizacionais. A 

ação organizacional resulta da concentração e absorção de informações 

do ambiente externo em cada um dos sucessivos ciclos. Transformação 

de conhecimento pessoal entre indivíduos através do diálogo, discurso, 

compartilhamento e storytelling. 

Wiig (1993) aponta que para que o conhecimento seja útil e tenha 

valor, dependendo da forma que vai ser usado, deve ser organizado de 

forma diferente, de acordo com algumas dimensões.  

Nesse sentido, Dalkir (2005, tradução nossa) destaca que o 

modelo de Wiig é amparado em algumas dimensões, quais sejam, 

completude, conectividade, congruência e perspectiva e propósito. 

• Completude trata de quanto o conhecimento relevante é 

disponível a partir de uma determinada fonte (mentes humanas ou 

bases de conhecimento, isto é, conhecimento tácito ou explícito). 

• Conectividade: refere-se às relações bem compreendidas e 

definidas entre os diferentes objetos de conhecimento. Muito 

poucos objetos de conhecimento são totalmente desconectados 

dos outros. Quanto mais conectada uma base de conhecimento é 

(isto é, quanto maior o número de interconexões na rede 

semântica), mais coerente o conteúdo e quanto maior o seu valor. 

• Congruência: a base de conhecimento deve estar constantemente 

aprimorada para manter a congruência. Isso ocorre quando todos 

os fatos, conceitos, perspectivas, valores, julgamentos e 

associações associativas e relacionais entre os objetos de 
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conhecimento são consistentes.  

• Perspectiva e propósito: referem-se ao fato pelo qual conhecemos 

algo, porém, muitas vezes de um ponto de vista particular ou para 

um propósito específico. Nós organizamos muito do nosso 

conhecimento usando as dimensões duais da perspectiva e 

propósito (por exemplo, recuperação de conhecimento just-in-

time ou apenas o suficiente - "ondemand" conhecimento). 

Conforme Wiig (1993), o seu modelo tem como principais 

etapas: construir o conhecimento; manter o conhecimento; reunir o 

conhecimento; aplicar o conhecimento. (Figura 3).  

 
Figura 3 - Principais passos do ciclo de gestão do conhecimento de Wiig. 

 
Fonte: Dalkir (2005, p.39, tradução nossa). 

 

Para Dalkir (2005, tradução nossa), o modelo de Wiig é talvez o 

mais pragmático dos modelos em existência hoje e pode facilmente ser 

integrado em qualquer uma das outras abordagens. O modelo permite 

que os profissionais adotem uma abordagem mais detalhada ou refinada 

para gerenciar o conhecimento com base no tipo de conhecimento, mas 

vai além da dicotomia tácito/explícito.  

O modelo I-Space de Boisot descreve seis principais 

transformações do conhecimento em três dimensões, quais sejam, 

Codificação: de não codificado para codificado; Abstração: do concreto 

ao abstrato, e Difusão: de não difuso a difuso. 

De acordo com Dalkir (2005, tradução nossa), o modelo de 

Boisot, incorpora uma base teórica de aprendizagem social e serve para 

unir conteúdo, informações e gerenciamento de conhecimento de uma 

forma muito eficaz. Num sentido aproximado, a dimensão da 
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codificação é vinculada à categorização e classificação; a dimensão de 

abstração está vinculada à criação de conhecimento através da análise e 

compreensão; e a dimensão difusão está ligada ao acesso e transferência 

de informações.  

Salienta Dalkir (2005, tradução nossa), que existe um forte 

potencial para fazer uso do modelo de Boisot para mapear e gerenciar os 

ativos de conhecimento de uma organização como o ciclo de 

aprendizagem social - algo que os outros modelos de GC não abordam 

diretamente. No entanto, o modelo parece ser um pouco menos 

conhecido e menos acessível, e como resultado não teve implementação 

generalizada. Um teste de campo mais extenso deste modelo forneceria 

feedback sobre sua aplicabilidade, bem como mais orientações sobre a 

melhor maneira de implementar a abordagem. 

Conforme Nonaka e Takeuchi (1995) ao estudarem o sucesso de 

empresas japonesas para alcançar criatividade e inovação, descobriram 

que estava longe de um processamento mecanicista do conhecimento e 

sim, que a inovação organizacional muitas vezes resulta de insights 

altamente subjetivos que melhor pode ser descrito na forma de 

metáforas, slogans ou símbolos. 

Esse sentido, o modelo de Nonaka e Takeuci, Knowledge Spiral 

Model, tem suas raízes em um modelo holístico de criação de 

conhecimento e na gestão do acaso. O conhecimento tácito/explícito 

espectro de formas de conhecimento (dimensão epistemológica) e os 

modelo individual/grupo/organizacional ou de três camadas de 

compartilhamento de conhecimento e difusão (dimensão ontológica) são 

ambos necessários para criar conhecimento e produzir inovação. 

Destaca-se que o modelo de Nonaka e Takeuchi, será abordado 

mais profundamente no item criação e compartilhamento do 

conhecimento. 

Conclui Dalkir (2005, tradução nossa) que,  

• O modelo de von Krogh e Roos aborda uma epistemologia 

organizacional e enfatiza que o conhecimento reside tanto na 

mente dos indivíduos e nas relações que eles formam com outros 

indivíduos.  

• O modelo de gestão do conhecimento de Nonaka e Takeuchi 

concentra-se em espirais de conhecimento para explicar a 

transformação do conhecimento tácito em conhecimento explícito 

e voltando, novamente, como base para inovação individual, de 

grupo e organizacional.  

• Choo adota uma abordagem sensorial para modelar a gestão do 
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conhecimento que se concentra em como os elementos de 

informação são alimentados nas ações da organização através da 

criação de sentido, criação de conhecimento e decisão. 

• O modelo de GC da Wiig baseia-se no princípio de que, para o 

conhecimento ser útil e valioso, deve ser organizado através de 

uma forma de rede que é conectada, congruente e completa, e que 

tem perspectiva e propósito. 

• O modelo Boisot baseia-se no conceito chave de um “bem 

informativo” que difere de um ativo físico. Boisot distingue 

informações de dados enfatizando que a informação é o que um 

observador extrairá dos dados como uma função de suas 

expectativas ou conhecimento prévio. O movimento efetivo de 

bens de informação é amplamente dependente de remetentes e 

receptores compartilhando o mesmo esquema de codificação ou 

idioma. Um bem de conhecimento é aquele que também possui 

um contexto dentro do qual pode ser interpretado.  

• Sistemas adaptativos complexos são particularmente adequados 

para modelar gestão do conhecimento, considerando a 

organização muito parecida com uma entidade viva preocupada 

com existência independente e sobrevivência. Beer, tal como 

Bennet e Bennet, aplicaram essa abordagem para descrever a 

coesão, a complexidade e as pressões seletivas que operam em 

sistemas adaptativos complexos inteligentes (ICAS). 

Conforme Young (2010, tradução nossa), tem-se 20 métodos e 

ferramentas essenciais a se considerar na implementação da gestão do 

conhecimento, distribuídos em cinco passos quais sejam:  

• Identificando conhecimento (IDENT) 

• Criando conhecimento (CRIA) 

• Armazenando conhecimento (ARMAZ) 

• Compartilhando conhecimento (COMP) 

• Aplicando conhecimento (APLI) 

Chama-se a atenção para o fato de que os métodos e ferramentas 

de gestão do conhecimento não estão listados em nenhuma ordem 

particular de importância ou hierarquia. Tem-se 11 métodos e 

ferramentas não tecnológicos e outros nove métodos e ferramentas 

tecnológicos. Salienta-se, que mais de uma ferramenta pertence a mais 

de um processo, o que se pode verificar nos Quadros 8 e 9. 

Acerca das ferramentas não tecnológicas (Quadro 8), percebe-se 

que o brainstorming é somente uma ferramenta de criação de 

conhecimento, como, a aprendizagem e captura de ideias também. 
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Assistência por pares é apropriada para o compartilhamento e aplicação 

do conhecimento. A Revisão de aprendizagem é uma ferramenta de 

criação, armazenamento e de compartilhamento de conhecimento. 

Enquanto, a Revisão pós ação, serve para criar, armazenar e 

compartilhar o conhecimento. Storytelling , como se observou, é uma 

ferramenta de compartilhamento do conhecimento. Espaços físicos de 

trabalhos colaborativo fazem parte das ferramentas de criação, 

compartilhamento e aplicação do conhecimento. A ferramenta de 

Avaliação de gestão do conhecimento é tão somente para a identificação 

do conheimento. Para todos os processos de gestão do conhecimento 

tem-se as seguintes ferramentas: Café do conhecimento e Comunidades 

de prática. Além disso, há a Taxonomia, a qual refere-se ao 

armazenamento, compartilhamento e aplicação do conhecimento.  

 
Quadro 8 - Métodos e ferramentas de GC não tecnológicas - APO. 

Métodos e 

ferramentas não 

tecnológicos 

Passos de implementação da GC* 

IDENT CRIA ARMAZ COMP APLI 

Brainstorming  X    

Aprendizagem e 

captura de ideias 
 X    

Assistência por pares    X X 

Revisão de 

aprendizagem 
 X X X  

Revisão pós ação  X X X  

Storytelling    X  

Espaços físicos de 

trabalhos colaborativo 
 X  X X 

Avaliação de gestão do 

conhecimento 
X     

Café do conhecimento X X X X X 

Comunidades de 

prática 
X X X X X 

Taxonomia   X X X 

Fonte: Young (2010, tradução nossa). 

IDENT = identificando conhecimento  

CRIA = criando conhecimento 

ARMAZ = Armazenando conhecimento 

COMP = compartilhando conhecimento 

APLI = aplicando conhecimento 

 

No que diz respeito às ferramentas de GC tecnológicas, no caso 
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Sistema de gerenciamento de documentos, pode-se dizer que estas 

ferramentas são usadas no armazenamento, compartilhamento e na 

aplicação do conhecimento. No que tange às Bases de conhecimento e 

Blogs, o estudo mostra que são ferramentas empregadas para criar, 

armazenar, compartilhar e aplicar o conhecimento. Redes sociais, 

ferramenta unicamente empregada no compartilhamento do 

conhecimento. Outra ferramenta usada na criação, armazenamento e 

compartilhamento do conhecimento é a Voz por IP. Ferramentas de 

pesquisa avançada têm como finalidade identificar, criar e aplicar 

conhecimento. Identifica-se que Clusters de conhecimento, Localizador 

especializado, Espaços virtuais de trabalho colaborativo são ferramentas 

que servem para os cinco processos: identificando, criando, 

armazenando, compartilhando e aplicando conhecimento. 

 
Quadro 9 - Métodos e ferramentas de GC tecnológicos – APO. 

Métodos e 

ferramentas 

tecnológicos 

Passos de implementação da GC* 

IDENT CRIA ARMAZ COMP APLI 

Sistema de 

gerenciamento de 

documentos 

  X X X 

Bases de conhecimento   X X X X 

Blogs  X X X X 

Redes sociais    X  

Voz VOIP  X X X  

Pesquisa avançada X X   X 

Clusters de 

conhecimento 
X X X X X 

Localizador 

especializado 
X X X X X 

Espaços virtuais de 

trabalho colaborativo 
X X X X X 

Fonte: Young (2010, tradução nossa). 

IDENT = identificando conhecimento  

CRIA = criando conhecimento 

ARMAZ = Armazenando conhecimento 

COMP = compartilhando conhecimento 

APLI = aplicando conhecimento 
 

Salienta-se que esses métodos e ferramentas encontram-se no 

manual aprovado pela Asian Productivity Organization (APO), 

especificamente ferramentas de apoio a GC e que para uma melhor 
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diferenciação das técnicas e ferramentas, optou-se por sintetizá-las no 

Quadro 10. 
 

Quadro 10 - Descrição dos métodos e ferramentas de GC - APO. 

Métodos e 

ferramentas 
Descrição 

Brainstorming 
Brainstorming: Reunião em grupo, com a finalidade de 

gerar novas e diferentes ideias. 

Aprendizagem 

e captura de 

ideias 

Learning and idea capture: métodos e ferramentas de 

aprendizagem  e captura de ideias nos níveis pessoal e de 

equipe de modo coletivo e sistemático. 

Assistência 

por pares  

Peer assist: É uma técnica usada por uma equipe de 

projeto para solicitar assistência de colegas e sujeitos 

especialistas em matéria de um problema significativo 

que a equipe está enfrentando. 

Revisão de 

aprendizagem 

Learning reviews: É uma técnica usada por uma equipe 

de projeto para auxiliar a equipe e a aprendizagem 

individual durante o processo de trabalho.  

Revisão pós 

ação 

After action review: Técnica para avaliar e capturar as 

lições aprendidas com a conclusão de um projeto ou pode 

ser conduzido após a realização de quaisquer marcos-

chave de um projeto de longa duração. 

Discussão informal, a qual permite que os membros da 

equipe do projeto descubram por si mesmos o que 

aconteceu, por que aconteceu e como sustentar os as 

forças e melhorar as fraquezas. 

Storytelling 

Storytelling: uma pessoa com conhecimento valioso conta 

histórias de sua experiência na frente de pessoas que 

querem ganhar conhecimento.  

Espaços 

físicos de 

trabalhos 

colaborativo 

Collaborative physical workspace: significa o ambiente 

de trabalho ou os aspectos físicos da organização, o qual 

propicia interação com outras pessoas por meio da 

comunicação face-a-face. 

Ferramenta de 

avaliação 

APO de 

gestão do 

conhecimento 

APO knowledge management assessment tool: ferramenta 

baseada na APO KM Framework.É um questionário de 

pesquisa projetado para ajudar as organizações a realizar 

um processo inicial e rápido de avaliação da sua 

disponibilidade para a Gestão do Conhecimento (GC). 

Antes de iniciar a jornada de GC, a organização precisa 

conhecer seus pontos fortes e oportunidades de melhorias. 

Café do 

conhecimento 

Knowledge café: maneira de ter uma discussão em grupo, 

refletir, desenvolver e compartilhar quaisquer 

pensamentos e insights que surgirão. O café suspende 

todo o julgamento e normalmente leva a desenvolver 
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percepções e compartilhamentos mais profundos do que 

habitual.  

Comunidades 

de prática 

Communities of practice: são grupos de pessoas que 

compartilham uma preocupação ou paixão por algo que 

fazem e aprendam como fazer melhor, pois eles 

interagem regularmente. No contexto da GC, as COPs são 

formadas, intencionalmente ou espontaneamente, para 

compartilhar e criar habilidades, conhecimentos e 

especialização entre os funcionários. 

Taxonomia 

Taxonomy: técnica que fornece a estrutura para organizar 

informações, documentos e bibliotecas de forma 

consistente. Esta estrutura ajuda as pessoas a 

eficientemente navegar, armazenar e recuperar dados e 

informações necessárias em toda a organização. 

Sistema de 

gerenciamento 

de 

documentos 

Document libraries leading to a document management 

system: técnica de manter um documento num repositório 

com boa categorização e/ou taxonomia e metadados 

primordial para arquivar e, subsequentemente, procurar e 

encontrar a informação certa sem perda de tempo. 

Bases de 

conhecimento 

Knowledge bases: serve para desenvolver o 

conhecimento, sendo que no contexto da GC, essas 

ferramentas nos permitem criar bases de conhecimento, 

que são colaborativas e bancos de dados participativos 

que são estruturados para responder, para um determinado 

'o que, por que, onde, quando, quem e como' (os seis 

componentes do conhecimento). 

Blogs 

Blogs: site estilo de jornal, que contém uma lista de 

entradas, geralmente em ordem cronológica inversa. As 

entradas são tipicamente artigos curtos ou histórias, 

normalmente relacionadas a eventos, bem como, 

fotografias, vídeos, gravações de áudio ou uma mistura de 

todos os tipos de mídeas. 

Redes sociais 

Social network services: sistemas online que suportam 

redes socia, as quais são um grupo de pessoas que 

compartilham uma área comum de interesse.  

Voz por IP 

Voice and voice-over-internet protocol: oferece meios 

gratuitos ou de baixo custo para ligar para as pessoas em 

qualquer lugar do mundo – desde que eles tenham uma 

conexão com a Internet adequada. Quando combinado 

com chamadas de vídeo, o serviço oferece uma forma 

significativamente mais rica de comunicação. 

Pesquisa 

avançada 

Advanced search tools: recurso utilizado para localizar 

informaçoes na web. 

Clusters de Building knowledge clusters: diferentes indivíduos, 
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conhecimento equipes e organizações podem se reunir, virtualmente, na 

internet, para melhor se comunicar, colaborar, aprender e 

compartilhar conhecimento através do cluster.  

Localizador 

especializado 

Expertise locator: ferramenta de tecnologia da 

informação para o uso efetivo e eficiente e/ou 

compartilhamento do conhecimento existente, conectando 

pessoas que desejam o conhecimento e pessoas que 

possuem o conhecimento. 

Espaços 

virtuais de 

trabalho 

colaborativo 

Collaborative virtual workspaces: espaço de trabalho 

virtual colaborativo que ele permite que as pessoas 

trabalhem juntas, independentemente de onde eles estão 

fisicamente localizados. 

Fonte: Young (2010, tradução nossa). 

 

Pelo exposto, percebe-se que a gestão do conhecimento consiste 

basicamente em facilitar os processos pelos quais o conhecimento é criado, 

compartilhado e usado nas organizações. 

Oportuno destacar que o storytelling, objeto desta tese, no contexto 

da GC desde a sua criação, segundo Young (2010, tradução nossa), tem sido 

usado como uma maneira poderosa de compartilhar e transferir 

conhecimento, especialmente conhecimento experiencial e tácito.  

Salienta o autor que, embora o método seja bastante simples, contar 

histórias – quando é feito apropriadamente - é capaz de compartilhar um 

nível de conhecimento muito mais profundo do que apenas compartilhar em 

formação. O storytelling tem um forte poder de compartilhar as 

experiências e as lições aprendidas já que histórias eficazes podem 

transmitir contextos ricos junto com o conteúdo. Contar histórias é 

transmitir eventos em palavras, imagens e sons, muitas vezes por 

improvisação ou embelezamento. 

 

2.2.1.3 Criação e compartilhamento do conhecimento 

 

A criação do conhecimento se dá por meio das interações entre os 

conhecimentos tácito e explícito na mente das pessoas. A capacidade de 

criar conhecimentos é muitas vezes a essência da vantagem competitiva 

organizacional. 

As organizações criam e exploram conhecimentos para 

desenvolver novas capacidades e inovações “por meio de três atividades 

concomitantes: gerar e compartilhar conhecimento tácito; testar e criar 

protótipos de conhecimento explícito; e extrair e aproveitar 

conhecimento externo”. (CHOO, 2003, p.211). 

Ressalta-se que o conhecimento tem uma qualidade pessoal, o 
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que dificulta para formalizar e comunicar, sendo que o conhecimento 

tácito é intimamente, enraizado na ação, no comprometimento e no 

envolvimento num contexto específico. 

A criação do conhecimento é a base da transformação de 

conhecimento tácito em conhecimento explícito e vice-versa. 

 
A criação do conhecimento organizacional é 

definida como a capacidade de a empresa criar 

novo conhecimento, difundi-lo na organização 

como um todo e incorporá-lo a produtos, serviços 

e sistemas. Assim, é exatamente a criação do 

conhecimento organizacional que se torna, na 

base da inovação, uma inovação continua, 

incrementai e em espiral. A premissa é que o novo 

conhecimento sempre se inicia com o indivíduo, 

cujo conhecimento pessoal é transformado em 

conhecimento organizacional valioso para a 

empresa inteira. O propósito de fazer com que o 

conhecimento pessoal esteja disponível para 

outros é a atividade central da criação de 

conhecimento na empresa. Na verdade, o 

conhecimento toma lugar de forma contínua e em 

todos os níveis da organização. Assim, a 

explanação sobre a criação do novo conhecimento 

nas empresas se resume à conversão do 

conhecimento tácito em conhecimento explícito. 

(OLIVEIRA JÚNIOR, 2001, p.222). 

 

Para Nonaka e Takeuchi (1997, p.71), a criação do conhecimento 

é um “processo que amplia organizacionalmente o conhecimento criado 

pelos indivíduos, cristalizando-o como parte da rede de conhecimento da 

organização”. Processo este, que se dá dentro de uma comunidade de 

interação em expansão, que atravessa níveis e fronteiras 

interorganizacionais.  

Tem-se que a criação do conhecimento diz respeito à combinação 

contínua, transferência e conversão de diferentes tipos de conhecimento, 

tais como, conhecimento explícito e tácito. 

Criar conhecimentos, para Nonaka e Takeuchi (1997, p.10), não é 

apenas uma “questão de aprender com os outros, ou adquirir 

conhecimentos externos. O conhecimento deve ser construído por si 

mesmo, muitas vezes exigindo uma interação intensiva e laboriosa entre 

os membros da organização”. 

Choo (2003) apresenta uma breve abordagem acerca dos 
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processos de criação do conhecimento, segundo Wikstrom e Normann 

(1994), Nonaka e Takeuchi (1997) e Leonard-Barton (1998), o qual 

salienta existir uma certa semelhança entre seus estudos. Conforme se 

pode observar no Quadro 11, Wikstrom e Normann (1994) tratam por 

processos de conhecimento, Nonaka e Takeuchi (1997) por fases de 

conversão do conhecimento e Leonard-Barton (1998) como atividades 

de construção do conhecimento. 

 
Quadro 11 - Processos de criação de conhecimento. 

Processos de 

conhecimento 

Wikstrõm e 

Normann (1994) 

Fases de conversão 

do conhecimento 

Nonaka e Takeuchi 

(1997) 

Atividades de construção 

do conhecimento 

Leonard-Barton  

(1998) 

Processos 

gerativos: geram 

novos 

conhecimentos 

Compartilhamento do 

conhecimento tácito 

Solução compartilhada de 

problemas 

Criação de conceitos 
Experimentação e 

prototipagem 

Processos 

produtivos: 

operacionalizam 

novos 

conhecimentos 

Justificação de 

conceitos Implementação e integração 

de novos processos e 

ferramentas 
Construção de um 

arquétipo 

Processos 

representativos: 

difundem e 

transferem novos 

conhecimentos 

Difusão interativa do 

conhecimento 

Importação do 

conhecimento 

Fonte: Choo (2003, p.219). 

 

Choo (2003), afirma que os processos gerativos de Wikstrom e 

Normann criam conhecimentos, do mesmo modo que as fases de 

"partilha do conhecimento tácito" e "criação de conceitos" descritas por 

Nonaka e Takeuchi, também, dizem respeito à geração de novos 

conhecimentos. Além disso a discussão de Leonard-Barton sobre as 

capacidades individuais sugere que elas estão relacionadas ao 

conhecimento tácito pessoal, e a atividade de "solução compartilhada. 

Quando analisados os processos produtivos de Wikstrõm e. 

Normann, a justificação de conceitos e a construção de um arquétipo de 

Nonaka e Takeuchi, a implementação e integração de novos processos e 

ferramentas de Leonard-Barton, verifica-se uma certa coerência entre os 

autores, por se tratarem de parte dos processos produtivos pelos quais 
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novos conhecimentos são aplicados nas operações internas. 

Partindo-se dos processos representativos de Wikstrõm e 

Normann, da fase difusão interativa do conhecimento de Nonaka e 

Takeuchi e da importação do conhecimento de Leonard-Barton, infere-

se que os três dizem respeito a difusão do conhecimento. 

No processo de transformação do conhecimento tácito em 

explícito, Nonaka e Takeuchi (1997), sugerem três características-chave 

da criação do conhecimento, a saber, metáforas e analogias; 

ambiguidade e redundância; do conhecimento pessoal ao organizacional. 

(Figura 4). 

Nonaka e Takeuchi (1997) afirmam que o uso de metáforas e 

analogias é importante para facilitar a compreensão dos indivíduos 

inseridos em contextos sociais diferentes. Através das metáforas os 

indivíduos podem expressar o que sabem, mas não conseguem explicar. 

Já as analogias distinguem duas ideias ou objetos, apontando 

semelhanças e diferenças entre eles, sendo que podem ser consideradas 

um degrau intermediário entre imaginação pura e pensamento lógico. 

Sobre a ambiguidade, os autores salientam que em caso de caos 

dentro de uma equipe ou da organização, a ambiguidade pode “vir a ser 

útil algumas vezes, não apenas como fonte de um novo senso de 

direção, mas como fonte de significados novos e de uma forma diferente 

de pensar. Nesse sentido, o novo conhecimento nasce do caos”. 

NONAKA; TAKEUCHI (1997, p. 14). Em se tratando de redundância 

os mesmos autores mencionam que esta tem um papel importante na 

criação do conhecimento. A redundância “é importante, pois estimula o 

diálogo frequente e a comunicação”. Isso ajuda a criar uma base 

cognitiva comum entre os funcionários, facilitando a transferência do 

conhecimento tácito. NONAKA; TAKEUCHI (1997, p.14). 

 
Figura 4 - Características-chave para a criação do conhecimento. 

 
Fonte: Frantz (2011, p.49). 
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Acerca da característica do conhecimento pessoal ao 

conhecimento organizacional, Nonaka e Takeuchi (1997), salientam que 

o novo conhecimento sempre se inicia com um indivíduo e que o seu 

conhecimento se transforma em conhecimento organizacional valioso 

para a empresa como um todo. Afirmam os autores, que o conhecimento 

é criado somente pelos indivíduos, pois a organização não cria 

conhecimento por si mesma, necessita dos indivíduos e da interação que 

ocorre dentro do grupo, sendo que por meio de discussões, 

compartilhamento de experiências e observações dentro de um grupo, 

este conhecimento pode ser amplificado ou cristalizado.  

A criação de conhecimento organizacional, para Takeuchi e 

Nonaka (2008), ocorre por meio da interação entre o conhecimento 

tácito e o conhecimento explícito, mediante os quatro modos de criação 

de conhecimento: socialização, externalização, internalização e 

combinação.  Este ciclo contínuo conhecido como modelo SECI, espiral 

SECI ou processo SECI, está no núcleo do processo de criação do 

conhecimento. (Figura 5). 

Este modelo descreve como os conhecimentos tácito e explícito 

são amplificados em termos de qualidade e quantidade, assim como do 

indivíduo para o grupo e, então para o nível organizacional. 

(TAKEUCHI E NONAKA, 2008, p.23). 

Salienta, os autores, que enquanto o novo conhecimento é 

desenvolvido pelos indivíduos, as organizações desempenham um papel 

crítico na articulação e amplificação deste conhecimento.  

A socialização ocorre quando o conhecimento tácito é criado 

através da experiência compartilhada (conhecimento tácito em 

conhecimento tácito).  

A conversão do conhecimento tácito em conhecimento explícito é 

a externalização.  

A combinação dá-se por meio do processo de criação de 

conhecimento explícito a partir do conhecimento explícito.  

Enquanto a conversão do conhecimento explícito em 

conhecimento tácito, refere-se à internalização. (NONAKA, 1994, 

tradução nossa). 

Os modos de conversão de conhecimento externalização e 

internalização, partem da ideia de que o conhecimento tácito e explícito 

são complementares e podem se expandir ao longo do tempo por meio 

de um processo de interação mútua. 
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Figura 5 - Processo SECI. 

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

 

De acordo com Nonaka (1994, tradução nossa), a criação de 

conhecimento organizacional, é diferente da criação do conhecimento 

individual. A organizacional acontece quando todos os quatro modos de 

criação do conhecimento são organizadamente gerenciados para formar 

um ciclo contínuo.  

Este ciclo é moldado por uma série de mudanças entre diferentes 

modos de conversão de conhecimento. Para o autor, existem vários 

‘gatilhos’ que induzem essas mudanças entre os diferentes modos de 

conversão de conhecimento. 

Primeiro, o modo de socialização geralmente começa com a 

construção de uma equipe ou campo de interação. Este campo facilita a 

partilha de experiências e perspectivas. Em segundo lugar, a 

externalização é desencadeada por sucessivas rodadas de diálogo 

significativo. Nesse diálogo, o sofisticado uso de metáforas pode ser 

usado para habilitar membros de equipe para articular suas próprias 

perspectivas, e desta forma, revelar conhecimento tácito oculto que é 

difícil de se expressar. Conceitos formados por equipes podem ser 

combinado com dados existentes e conhecimento externo em busca de 

especificações mais concretas e compartilháveis. Este modo de 

combinação é facilitado por desencadear uma coordenação entre os 

membros da equipe e outras áreas da organização e a documentação do 

conhecimento existente. Através de um processo interativo de tentativa e 

erro, os conceitos são articulados e desenvolvidos até que eles surjam 

em uma forma concreta. Esta ‘experimentação’ pode desencadear a 

internalização um processo de ‘aprender fazendo’. Participantes de um 

‘campo’ de ação compartilham conhecimento explícito. 

Para Nonaka e Konno (1998), o processo SECI, necessita de um 
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espaço “Ba”, que pode ser um espaço compartilhado para os modelos 

emergentes. Espaço esse, no qual ocorre a criação e compartilhamento 

do conhecimento, o qual pode ser físico, virtual, mental ou uma 

combinação deles. Na visão dos autores, o “Ba” é uma metáfora 

conceitual integrativa para o modelo SECI no qual o conhecimento 

organizacional é uma interação contínua e dinâmica entre o 

conhecimento tácito e o conhecimento explícito. 
A confiança entre os membros de uma 

organização é gerada e desenvolvida como um 

output do processo de criação do conhecimento e 

simultaneamente modera as funções do Ba como 

plataforma de suporte de todo o processo. Esses 

recursos de conhecimento são classificados em 

quatro tipos: experiencial, conceituais, sistêmicos 

e rotineiros. Essa classificação, assim como os Ba, 

pode ser relacionada com os modos de conversão 

do conhecimento. (MEDEIROS; MACEDO; 

TRINDADE, (2013, p.68). 

 

Segundo os autores Nonaka e Takeuchi (1997), os espaços onde o 

conhecimento pode ser compartilhado são classificados como: 

originating Ba, dialoguing Ba, systemising Ba, exercising Ba, conforme 

Figura 6. 

 
Figura 6 - Os quatro tipos de Ba. 

 
Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997). 

 

No entendimento de Wiig (1993, tradução nossa), Kujiro Nonaka 

em seu artigo da Harvard Business Review apresenta o conceito de uma 
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espiral de conhecimento para organizações de aprendizagem. Este 

conceito, afirma o autor, explica o que acontece quando os indivíduos 

transformam seus conhecimentos pessoais, ideias e inovações em novos 

produtos, aprimoramento de procedimentos operacionais ou novas 

tecnologias, bem como, para criação de novos conhecimentos de valor 

significativo no processo. Nonaka sugere que o conhecimento em 

espiral pode ser aumentado para aumentar o conhecimento da 

organização em quatro etapas:  

• Construir conhecimento - As pessoas desenvolvem um valioso 

conhecimento tácito e se tornam especialistas como resultado de 

seu trabalho, estudo ou outras formas de aprendizado.  

• Organizar e concentrar o conhecimento - O conhecimento tácito é 

transformado em conhecimento explícito a ser comunicado aos 

outros. 

• Perceber o valor do conhecimento - A organização usa o 

conhecimento explícito para desenvolver novas práticas, 

produtos, tecnologias e assim por diante que ajudem a 

desempenho. 

• Investigar o conhecimento - Os indivíduos trabalham com o 

conhecimento recentemente desenvolvido, internalizá-lo e tornar-

se especialistas com base em sua aplicação - pronto para iniciar o 

ciclo ao longo novamente.  

No nível individual, a aprendizagem ocorre por meio da 

educação, experiência e experimentação. As organizações aprendem 

como seus sistemas e cultura, retêm esse conhecimento e os compartilha 

com as pessoas. Destarte, a aprendizagem organizacional é um processo 

o qual o conhecimento detido pelos indivíduos é ampliado, internalizado 

e externalizado como parte da base de conhecimento de uma 

organização (NONAKA; 1994).  

Nonaka e Takeuchi (1997), afirmam que o conhecimento de uma 

organização é ampliado, a partir do nível individual para o nível de 

grupo e, em seguida, até o nível da organização. Embora o 

conhecimento tácito dos indivíduos esteja no meio do processo de 

criação de conhecimento, obtendo acesso aos benefícios desse 

conhecimento, requer interações dinâmicas entre os quatro modos de 

conversão de conhecimento. A criação de conhecimento organizacional 

ocorre quando todos os quatro modos formam um ciclo contínuo. 

(Figura 7) 
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Figura 7 - Espiral da criação do conhecimento organizacional. 

 
Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997). 

 

Para os mesmos autores, são cinco as condições que favorecem a 

espiral do conhecimento, a saber: intenção, autonomia, flutuação e caos 

criativo, redundância e variedade de requisitos, as quais estão 

apresentadas no Quadro 12. 

 
Quadro 12 - Condições capacitadoras da criação do conhecimento. 

Condições Características 

Intenção 

• Caracteriza a pretensão de uma organização frente aos 

seus objetivos; 

• Representa o critério mais importante para avaliar a 

veracidade de um conhecimento específico ou 

informação criados; 

• É inevitavelmente carregada de valor. 

Autonomia 

• Os membros devem agir de forma autônoma; 

• Propicia a introdução de ideias inesperadas; 

• Motiva os indivíduos a criarem novos conhecimentos. 

Flutuação e 

caos criativo 

• Estimula a interação; 

• Favorece um colapso de rotinas, hábitos ou estruturas 

cognitivas; 

• A flutuação pode precipitar o caos criativo, alterando o 

modo de pensar dos indivíduos, auxiliando na 

externalização do conhecimento tácito. 

Redundância 

• Amplia a quantidade de informações disponíveis; 

• Acelera o processo de criação do conhecimento; 

• Fornece à organização um mecanismo de autocontrole 

Conhecimento 
explícito 

Dimensão 
Epistemológica 

Combinação 

Externalização 

Conhecimento 
tácito 

Individual  Grupo Organização Interorganização 

Dimensão 
Ontológica 

Nível do conhecimento 

Socialização 
Internalização 
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que a mantêm numa direção. 

Variedade de 

requisitos 
• Relaciona-se ao amplo acesso às informações 

necessárias, de modo diferente, veloz e flexível. 

Fonte: Frantz (2011, p.56). 

 

Nesse contexto, observa-se que as organizações, devem propiciar 

todas as condições ideais para que haja a criação e o compartilhamento 

do conhecimento em níveis individual, de grupo, organizacional e até 

mesmo interorganizacional. 

Frantz (2011), ao estudar as características-chave para a criação 

do conhecimento, condições capacitadoras para criação do 

conhecimento e fases do processo de criação do conhecimento 

organizacional elaborou as características facilitadoras, essenciais ao 

processo de criação e compartilhamento do conhecimento, conforme 

verifica-se no Quadro 13. 

 
Quadro 13 - Características facilitadoras 

Fases Características facilitadoras 

Compartilhamento 

do conhecimento 

tácito 

Estabelecimento de laços sociais 

Compartilhamento de emoções, sentimentos e modelos 

mentais  

Desenvolvimento de confiança mútua  

Promoção de interatividade por meio de diálogos 

pessoais  

Compartilhamento de experiências  

Sincronismo entre indivíduos  

Formação de equipe auto-organizada 

Aspiração de metas comuns e desafiadoras  

Criação de 

conceitos 

Formulação e proposição de intenções aos membros  

Utilização de linguagem figurativa  

Favorecimento da autonomia dos membros  

Convergência a um pensamento direcionado  

Variação dos requisitos oferecidos  

Reflexão coletiva  

Cristalização de conceitos explícitos  

Justificação de 

conceitos 
Estabelecimento do valor dos conceitos recém criados  

Construção de um 

arquétipo 
Cooperação dinâmica entre os membros  

Construção de um Compartilhamento de habilidades técnicas  
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arquétipo Transformação do conceito justificado em arquétipo  

Combinação entre o conceito recém-criado e o já 

existente  

Agregação de pessoas com habilidades diferentes  

Desenvolvimento de consensos aprovado por todos  

Difusão interativa 

do conhecimento 
Possibilidade da existência de feedbacks  

Fonte: Elaborado pela autora com base em Frantz (2011). 

 

O conhecimento, compreendido por Zak (2014, tradução nossa), 

é capturado por meio do storytelling, sendo que numa organização é a 

base do processo para examinar uma necessidade das pessoas e como 

elas estão se comportando. Os sete elementos de uma boa narrativa de 

Aristóteles mostram como uma boa história pode não apenas permitir 

que tenhamos uma compreensão empática de nossos usuários, mas 

também motivará a equipe de projeto a avançar em busca de uma 

solução.  

 

2.2.2 Storytelling 

 

A mais antiga atividade do homem, a narração, desempenha uma 

função pragmática em qualquer sociedade, organização e comunidade, 

pois esclarece e dá sentido para o que está acontecendo dentro e ao redor 

dela. 

Narrativas ou histórias foram compartilhadas em todas as culturas 

e em todos os povos como forma de educar, entreter, preservar a cultura 

e para atrelar valores morais. Elas são interativas, são atualizadas e 

adaptadas no contexto de contar e ouvir. 

Uma história não se faz sem personagens. É ele, o principal 

elemento que irá criar ação, despertar emoção e se conectar com seu 

público. 

O contador de histórias deve criar uma narrativa convincente em 

torno de seu público, para que possa desenvolver uma compreensão 

significativa e emocional das motivações e necessidades das pessoas 

Para Eray (2018), as histórias ou storytelling, são ferramentas 

eficazes de comunicação, pois não existe quem não goste delas. Quando 

uma história é ouvida ou escutada, pode ser uma poderosa ferramenta de 

comunicação para despertar as emoções das pessoas. 

Corroborando, Borges, Gois e Tatto (2011, p.4) afirmam que no 

storytelling “o contexto é criado por indivíduos que interagem, contam e 
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constroem histórias que trazem um conjunto de emoções, significados e 

símbolos que explanam a sua identidade”. 

A palavra storytelling, derivada da língua inglesa, se dá pela 

junção de duas palavras: ‘story’ que significa história e ‘telling’ que 

significa contar ou narrar, assim, tem-se como seu significado a 

capacidade de contar histórias. 

A ação de contar histórias sempre foi uma característica do ser 

humano, mesmo antes de existir a escrita. Por isso não se tem como 

precisar uma data da criação do storytelling, todavia se sabe que tem 

milhares de anos. 

Segundo Faria (2018), o desenho surgiu na pré-história como 

forma das pessoas se comunicarem, de modo a facilitar o 

desenvolvimento de uma linguagem falada e escrita. Mas como a 

linguagem falada não deixa marcas como os desenhos rupestres, é 

impossível precisar o seu surgimento. “Mas, é inegável que a expressão 

por meio de pinturas facilitou a comunicação para aqueles povos.” 

(FARIA, 2018, p. 1) 

No entendimento de Cozer (2018, tradução nossa), na história 

tem-se a parte mais abstrata do conteúdo, haja vista que cada pessoa 

possui sua história própria, podendo contar versões diferentes de um 

mesmo caso. As histórias despertam fascínio porque mexem com a 

nossa imaginação e, acima de tudo, são alimentadas com as nossas 

lembranças de determinado assunto ou situação. De modo geral, ‘story’ 

está ligado à nossa parte criativa. 

Por outro lado, para Küpers (2005, tradução nossa), as histórias 

são dinâmicas no caráter e inconscientemente e conscientemente 

reformuladas no processo de revelação. Histórias são imprimidas pelo 

histórico dos seus contadores, suas cognições, valores e emoções.  

Para Palacios (2019), vindo dos Estados Unidos, há mais de dez 

anos, o storytelling vem sendo utilizado pelas empresas brasileiras como 

parte da sua visão corporativa, trabalhando diretamente com o 

emocional das pessoas, fazendo com que as empresas despertem cada 

vez mais para a necessidade de contar histórias interessantes, sendo elas 

dramáticas ou até mesmo engraçadas. 

Choo (2003, p.386), afirma que o storytelling “tem o poder de 

criar significado porque colocam uma sequência de fatos que levaram a 

um resultado e porque fornecem uma representação rica e multifacetada 

de um episódio que evoca compreensão e empatia”. 

Nesse caso, Schütze (2014), propõe entender-se história como 

uma sucessão de acontecimentos concretos ou fictícios que: estão inter-

relacionados numa sequência temporal ou causal; no conjunto são 
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vividos por seres dotados de intenções; são relatados por uma ou mais 

pessoas, numa conjuntura breve, a destinatários reais.  

Utiliza-se o storytelling, como o ato de contar histórias, em nosso 

dia-a-dia mesmo sem saber, seja ao relembrar um acontecimento, ao 

contar uma história fictícia às crianças, ou até mesmo nas redes sociais, 

publicando uma foto do final de semana com uma legenda, como 

também no mundo corporativo, dentro de uma organização. 

Para Leon e Vatamanescu (2015, tradução nossa) as histórias 

compreendem uma breve descrição de uma experiência passada ou uma 

imagem projetada no futuro. Elas podem ser nossas ou simplesmente as 

pegamos emprestadas de outra pessoa. 

Nota-se, pelos dados do Quadro 14, em que Leon e Vatamanescu 

(2015, tradução nossa) apresentam diferentes tipologias encontradas na 

literatura, no qual todos os autores enfatizam que as histórias são sempre 

de interação ou tratam de experiências. 

 
Quadro 14 - Tipologias de histórias identificadas na literatura especializada. 

Autores Tipo de História 

Mitroff e Kilmann 

(1975) 
História heroica / épica 

Martin e Powers 

(1983) 

A história de quebra de regras 

É o grande chefe humano?  

História pequena pessoa sobe para a História 

principal  

História de disparo 

História do escritório em movimento  

Chefe reagindo a história de erros dos funcionários  

Organização lidando com história de obstáculos 

Browning (1992) História romântica 

Beech (2000) 
História irônica 

História trágica 

Denning (2001) 
História de trampolim 

Anti-história 

Franey (2002) 

História cómica 

História de manifesto 

História inteligente 

Abma (2003) História de saga organizacional 

Woodilla e Forray 

(2008) 
História de justiça organizacional 

Ferneley e 

Sobreperez (2009) 

História anedótica 

História com script 

História faccional 
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História fictícia 

Fonte: Leon e Vatamanescu (2015, tradução nossa). 

 

Segundo Cozer (2018, tradução nossa), o que se conhece hoje do 

storytelling baseia-se na história da ‘Jornada do Herói’, de Joseph 

Campbell, mas foi desde Aristóteles com sua obra ‘Poética’ que 

surgiram as primeiras teorizações sobre narrativas. 

Maccedo (2016) afirma que, conceitualmente, o processo se 

divide em três partes: chamada, iniciação e retorno. 

• Chamada – Etapa que mostra o herói aspirando sua jornada. 

• Iniciação – Parte do enredo formada por diversas aventuras 

vividas pelo herói ao longo do caminho. 

• Retorno – O instante em que o herói volta para casa com 

experiência, conhecimento e os poderes que adquiriu durante a 

aventura. 

Dentro desses três pilares, existe o que se chama de os “12 

estágios da jornada do herói”, etapas que formam o enredo em sua 

totalidade. 

A fábula da ‘Jornada do Herói’, como apresentada na Figura 8, é 

um diagrama de narrativa que contempla todos os elementos que uma 

história pode ter, mas que não necessariamente sempre precise ter todos 

os eles.  

Conforme Maccedo (2016) tem-se os 12 estágios a seguir:  

• Mundo Comum - ambiente normal 

• A Chamada – desafia o herói a sair de sua zona de conforto para 

cumprir um problema. 

• Recusa ou Reticência – estágio em que o herói recusa ou demora 

a aceitar a chamada, resistindo a ‘entrar na dança’. 

• Mentoria – encontro com um mentor, sábio, oráculo; o qual 

recebe uma ajuda divina ou sobrenatural que o estimula a aceitar 

a chamada, concedendo-lhe o conhecimento e a sabedoria para 

encarar a aventura. 

• Cruzamento do Primeiro Portal – estágio em que o personagem 

sai do seu mundo comum e vai pra um mundo mágico, numa 

outra dimensão. 

• Provações, aliados e inimigos – o herói aprende as regras do novo 

mundo por meio de testes, problemas, incógnitas. Encontra 

aliados e enfrenta inimigos. 

• Aproximação – estágio em que o herói vence as provações. 

• Provação difícil ou traumática – Esta é a parte mais dolorida do 
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enredo, onde aparece a maior dificuldade da aventura, como um 

caso de vida ou morte. 

• Recompensa – O herói escapa do fim trágico, supera o medo e 

adquire a fórmula mágica, como recompensa pelo desafio. 

• Retorno – Retorna para o mundo comum, volta ao ponto de 

partida. 

• Ressurreição – estágio em que o herói passa por outro momento 

decisivo na vida, um teste ao qual ele enfrenta o perigo, a morte e 

deve usar com intensidade tudo que foi aprendido, inclusive a 

fórmula mágica. 

• Regresso com a fórmula – Volta para casa com a fórmula a fim 

de ajudar a todos de seu mundo comum. 

Carvalho (2014) afirma que as histórias são um tipo particular da 

comunicação humana com o objetivo de persuadir um julgamento sobre 

a visão de quem as conta. Assim, ao contar histórias semelhantes, e 

acreditar nelas com a mesma convicção, as pessoas passam a possuir 

valores semelhantes. Logo, a visão de mundo que temos é, 

simplesmente, uma coleção de histórias sobre fatos que acreditamos. 

 
Figura 8 - A jornada do herói. 

 
Fonte: Amino (2018 p.1). 

 

Borges e Gonçalo (2009, p.3-4), ao pesquisarem as características 

na utilização da abordagem de storytelling, apontadas por diversos 
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autores, afirmam que muitos estudos têm estimulando “a utilização 

desta abordagem na compreensão do ambiente organizacional para 

identificar dimensões como transferência do conhecimento, 

conhecimento de clientes e/ou propagação da estratégia”.  

Corroborando, Denning (2007, tradução nossa), afirma que o 

storytelling é empregado pelas mais diferentes áreas, tais como 

educação, ciência da informação, neurologia, psicologia, história e 

antropologia. 

Nesse contexto, pelo Quadro 15, pode-se verificar algumas áreas 

que estão desempenhando o storytelling com objetivos específicos. 

Observa-se o uso na memória organizacional, como prática gerencial, 

transferência de conhecimento nas organizações, aprendizagem 

organizacional, na construção de marca, disciplina da narrativa 

empresarial, mudanças corporativas, assim como, nas mensagens 

estratégicas corporativa. 

 
Quadro 15 - Características na utilização da abordagem de storytelling. 

Dimensão Autor Especificidades da abordagem 

Educação 
Barone 

(1992) 

Transformar a educação através de histórias 

honestas contadas pelos professores e ouvidas 

dos alunos. 

Memória 

organizacional 

Boje 

(1995) 

Análise da história de Tâmara Land para 

entender a Disney como organização. 

Pacientes 

cardíacos 

Bers et al. 

(1998) 

Utilização do Storytelling Agent Generation 

Environment (kit em base web para criação de 

histórias) para ajudar a jovens pacientes 

cardíacos a suportar a doença. 

Storytelling 

como prática 

gerencial 

Gargiulo 

(2000) 

Histórias podem ser usadas estrategicamente 

para estimular uma organização de muitas 

maneiras diferentes. Ajudam líderes a fazer 

uma leitura precisa de suas organizações para 

comunicar novas visões e missões aos 

empregados, propicia novas maneiras de pensar 

sobre suas organizações, assim como fornecem 

grandes insights e oportunidades. 

Transferência 

de 

conhecimento 

SWAP et al. 

(2001) 

Histórias originam dentro da organização e 

refletem suas normas, valores e cultura, através 

de elementos que identifiquem um padrão 

familiar na história, um arquétipo. É um 

importante meio de transferir conhecimento, 

pela riqueza de sua dimensão tácita. 

Complexidade 
Snowden 

(2002) 

Modo de lidar com a transmissão de altos níveis 

de complexidade e transmitir formas densas de 
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experiências de formas simples. 

Cultura 

African 

American 

Bankswallace 

(2002) 

Storytelling para capturar a tradição oral da 

cultura African American. 

Aprendizado 

organizacional 

Abma 

(2003) 

O aprendizado é facilitado através de 

workshops de storytelling em cuidados 

paliativos, visto como um processo dialógico. 

Conhecimento 
Küpers 

(2005) 

Utilização do storytelling na GC, através de um 

framework fenomenológico que clarifica o 

status relacional entre conhecimento tácito, 

implícito e narrativo. 

Lealdade dos 

consumidores 

Allen 

(2005) 

Storytelling como catalisador para permitir aos 

consumidores acesso aos sentimentos, 

fundamental para a sua lealdade. 

Construção de 

marca através 

do storytelling 

Srinivasan 

(2005) 

Uso do storytelling como ferramenta para 

construção de uma marca através da 

identificação de uma core story que contenha 

valores da estratégia de diferenciação da marca 

através dos atributos dos produtos. Apresenta as 

características e elementos de boas histórias. 

Disciplina da 

narrativa 

empresarial 

Denning 

(2006) 

Apresenta oito padrões de narrativas diferentes 

para redirecionar objetivos, inspirar marcas, 

compartilhar conhecimento, transmitir valores, 

diminuir rumores nefastos à organização, 

mostrar o futuro, etc. 

Fonte de 

inspiração de 

mudanças 

corporativas 

Adamson et al. 

(2006) 

Ferramenta de estratégia corporativa para que o 

executivo principal possa inspirar os 

funcionários a mudanças vitais na estratégia, 

através de histórias estratégicas inspiradoras. 

Histórias tem o potencial para revitalizar os 

negócios. 

Divulgação da 

mensagem 

estratégica 

Marzek 

(2007) 

Divulgação da mensagem estratégica através de 

storytelling, por meio de narrativas da história 

corporativa. 

Fonte: Borges; Gonçalo (2009, p.4). 

 

De acordo com Mládková (2014, tradução nossa), o storytelling é 

usado, principalmente, para evitar erros, compartilhar conhecimento, 

melhorar a compreensão entre pessoas, eliminar conflitos. 

 

2.2.2.1 Processos de storytelling 

 

O valor de uma história reside na sua capacidade de transmitir 
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ideias simples ou complexas e com múltiplas camadas, de uma forma 

simples e memorável, para públicos culturalmente diversos. 

No entendimento de McWilliams (2017), uma história bem 

desenvolvida e bem apresentada pode reduzir barreiras, atraindo cada 

vez mais o interesse das pessoas. Ainda, afirma que conhecer e aplicar 

os conceitos básicos de narração de histórias irá fortalecer suas histórias. 

Mamabolo (2014) afirma que o storytelling pode ser visto como 

um enredo compreendendo episódios causalmente relacionados que 

culminam em uma solução para um problema. 

Salienta-se, que uma história pode ser contada de muitas formas, 

todavia, há de se ter um roteiro com a finalidade de ajudar no ato de 

contá-la. Diversos autores, tais como, Oliveira (2016a), Carvalho 

(2014), Schütze (2014), Ramzy (2007), dentre outros, conceberam 

roteiros, os quais indicam alguns direcionamentos que podem ajudar no 

processo de contar histórias, e que geram conexão emocional, criando 

conhecimento e comunicando valores. 

Para Oliveira (2016a, p.1), os 5 princípios fundamentais de 

qualquer narrativa são: empatia, conflito, viradas, transformação e 

verdade. 

 
• Empatia: A conexão com o público. O público 

começa a se conectar com a história ao ser 

apresentado a um protagonista empático [...]. 

• Conflito: O coração da narrativa. É o que vai 

ajudar a reforçar a empatia, pois os conflitos 

surgem a partir de situações em que o 

protagonista se coloca e que vão revelar[...]. 

• Viradas: A energia que move a narrativa para 

a frente. A partir de um conflito principal, 

outros vão se colocando no caminho do 

protagonista que, se por um lado toma uma 

atitude acreditando que vai levá-lo mais 

próximo de conseguir o que quer, por outro 

lado, essa mesma atitude pode afastá-lo 

daquilo que ele quer. [...]. 

• Transformação: A recompensa para quem 

acompanhou até o fim. A história será mais 

verdadeira quanto maior for a transformação 

pela qual passou o protagonista. [...]. 

• Verdade: Quando a experiência ganha 

significado. É o princípio que rege todos os 

outros e que a empatia, o conflito, as viradas e 



83 

 

a transformação, no fim das contas, devem 

ajudar a construir: uma experiência 

significativa para o público e conectada a 

valores humanos fundamentais e universais.  

 

No caso da narração oral de histórias vivenciadas pessoalmente, 

Schütze (2014, p.e14) afirma que a “conjunção dos interesses do 

narrador pela transmissão e do ouvinte pela vivência posterior da 

constelação de acontecimentos a ser narrada pode ser observada de 

modo particularmente claro e simples”.  

O autor parte da tese de que a narração de histórias é a síntese de 

experiências vividas na comunicação direta no universo cotidiano, e 

conclui seis definições para essa narração:  
1. Uma história precisa mostrar ao menos um 

indivíduo, que encadeia mutuamente os 

acontecimentos narrados através de 

transformações processuais de seu estado psíquico 

e social; 

2. Em princípio, o próprio portador da história, 

que, ao menos ficticiamente, na alegação do 

narrador, encontra-se parcial ou inteiramente 

dotado da consciência de que sofre(u), vive(u) e 

também causa(ou) a história, é quem deveria 

poder contá-la é atribuída competência 

comunicacional; 

3. A apresentação dos acontecimentos pelo 

narrador da história é retrospectiva: todos os 

acontecimentos relatados são construídos e 

relatados pelo narrador da história a partir do 

ponto de vista central de um alvo ou situação final 

que já se conhece. [...]; 

4. Toda narrativa de histórias contém não só uma 

figura conjunta de acontecimentos passados, mas 

também uma mediação implícita desses 

acontecimentos com constelações de problemas 

especiais ou mais globais no momento da situação 

da narrativa, que possam ser relevantes para os 

parceiros da interação na interpretação da situação 

atual de vida ou na superação dos problemas 

interacionais, que sejam comuns a ambos, ao 

menos em certos aspectos. [...]; 

5. A narração de histórias vividas pessoalmente 

envolve o narrador na obrigação de fornecer 

detalhes, [...]. Também os interesses, as 
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motivações e ações específicas de tempos 

passados, que se tornam forçosamente claras para 

o ouvinte, precisam ser, em princípio, relatadas 

pelo narrador; 

6.  Pelo fato do narrador selecionar os 

acontecimentos centrais essenciais do fluxo de 

acontecimentos transcorridos, “condensando-os” e 

transformando-os na estrutura global da história, 

ao mesmo tempo em que precisar se ater ao 

transcurso dos acontecimentos, produz-se o efeito, 

por um lado, das discrepâncias entre planos de 

ação anteriores, e, por outro, de resultados 

decorrentes da ação e de novos planos de ação. 

Schütze (2014, p.e17-e21). 

 

De acordo com Campbell (2007, p.13),  

 
Herói é o homem ou mulher que conseguiu vencer 

suas limitações históricas pessoais e locais e 

alcançou formas normalmente válidas, humanas. 

As visões, ideias e inspirações dessas pessoas vêm 

diretamente das fontes primárias da vida e do 

pensamento humanos. Eis por que falam com 

eloquência, não da sociedade e da psique atuais, 

em estado de desintegração, mas da fonte 

inesgotável por intermédio da qual a sociedade 

renasce. O herói morreu como homem moderno; 

mas, como homem eterno aperfeiçoado, não 

específico e universal, renasceu.  

 

Oliveira (2016b) afirma que o obstáculo não está apenas em 

desenvolver um texto, mas em construir uma narrativa que se conecte 

com o público, e cita três passos para uma boa história:  

• Descubra: Quais são suas motivações? Seus Desafios? Os 

impactos? O que justifica a sua narrativa? 

• Construa: Início, meio e fim. 

• Conte: A empatia, o conflito, as viradas e a transformação do 

protagonista só se tornam verdadeiras se a narrativa é contada. 

É o que o autor apresenta em seu Mapa da narrativa, um método 

inspirado em princípios de Roteiro para Cinema e metodologias 

inovadoras de Pensamento Visual e Processo Criativo, que mostra o 

caminho para a construção de boas narrativas. (Figura 9) 

 



85 

 

Figura 9 – Mapa da narrativa 

 
Fonte: Oliveira ((2016b, p2). 
 

Na concepção de Carvalho (2014), seguindo os 12 passos da 

Fórmula da Jornada do Herói, apresentada na Figura 10, consegue-se 

criar uma narrativa completa, seja para o desenvolvimento de um roteiro 

de cinema, de um jogo, no marketing, ou até mesmo para alavancar a 

cultura organizacional. Um exemplo de sucesso citado pelo mesmo 

autor foi o do filme Star Wars, onde o criador usou a fórmula como um 

passo-a-passo para a elaboração da série de filmes, uma marca que já 

faturou mais de 20 bilhões de dólares. 

Ressalta-se que Carvalho (2014) a partir Campbell, com algumas 

adaptações, apresenta uma fórmula em cima da Jornada do Herói que 

divide os 12 passos criados por Campbell em 3 atos, onde tem-se um 

roteiro que pode ser usado em qualquer área de desenvolvimento.  

 

• Ato I 

1. Mundo comum: consciência limitada de um problema 

2. O chamado a aventura: aumento da consciência 

3. Recusa ao chamado: relutância à mudança 

4. Encontro com o mentor: superação da relutância 

• Ato II 

1. Cruzamento do limiar: comprometimento com a mudança 
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2. Testes, aliados e inimigos: experimentando a primeira 

mudança 

3. Aproximação da caverna profunda: preparação para uma 

grande mudança 

4. Provação: tentativa de uma grande mudança 

5. Recompensa: consequências da tentativa (melhorias e 

retrocessos 

• Ato III 

1. Estrada de volta: rededicação à mudança 

2. Ressurreição: última tentativa de uma grande mudança 

3. Retorno do Elixir: domínio final do problema 

 
Figura 10 - A fórmula da jornada do herói em 12 passos.  

 
Fonte: Carvalho (2014, p2). 

 

Bezerra (2018) apresenta uma arquitetura simples do storytelling 

em 5 passos: 

1. Quebra de rotina = problema; 

2. Personagem (protagonista) = quem foi envolvido nesta resolução; 

3. Conflito = quais barreiras foram enfrentadas; 

4. Processo de transformação = o que mudou; 

5. Verdade humana = envolvimento emocional 
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Denning (2007, tradução nossa) diz que para se conectar com seu 

público, você aborda a tarefa de contar histórias de forma interativa e 

modela seu comportamento no conceito de conversação - um diálogo 

entre iguais. Você prossegue com base no fato de que o relacionamento 

entre você e seus ouvintes é simétrico. Você fala como se os ouvintes 

pudessem dar a próxima virada na conversa.  

 

2.2.2.2 Storytelling como prática de criação e compartilhamento do 

conhecimento 

 

As histórias geralmente envolvem o conhecimento cognitivo, 

emocional e espiritual, afirma Leon e Vatamanescu (2015, tradução 

nossa). Elas incorporam e transmitem as emoções das pessoas 

(conhecimento emocional) e valores (conhecimento espiritual) e, ao 

mesmo tempo, trazem para as ações que foram desenvolvidas para 

resolver um problema (conhecimento cognitivo - tácito e explícito). 

No entendimento de Brusamolin (2011, p. 27) 

 
A história tem a capacidade de mudar a estrutura 

cognitiva de pessoas e organizações porque é um 

poderoso instrumento de comunicação da 

informação, capaz de atrair a atenção de quem 

ouve. É possível obter os resultados previstos nos 

passos de descongelamento, mudança e 

recongelamento, através de informação 

comunicada em narrativas. 

 

Para Souza (2013), o conhecimento tácito está intimamente 

ligado aos indivíduos. O autor enfatiza que 

 
Em nível de captura, criação e compartilhamento 

de conhecimento individual ou de grupo, esta é 

caracterizada pela transferência e transformação 

de expertise de uma fonte de conhecimento para 

um determinado local (que pode ser tanto outra 

pessoa quanto uma base de dados), o que envolve 

que os dados sejam precisos e contenham uma boa 

quantidade de fatos e regras. (SOUZA, 2013, p. 

100) 

 

Contar histórias, na visão de Young (2010, tradução nossa) tem 
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benefícios fortes e únicos que a maioria de outras ferramentas ou 

técnicas de GC raramente têm, os quais são eles: 

• Storytelling transfere parte tácita do conhecimento: porque 

transmite muitos contextos através de histórias do que outros 

meios de GC, narração de histórias por uma pessoa em qualquer 

campo tem o poder de transferir seu conhecimento experiencial. 

• Contar histórias alimenta um bom relacionamento humano: 

quando alguém conta sua história, a ação também transmite um 

volume significativo de informações pessoais do contador de 

histórias através da história em si, expressões faciais, tom de voz, 

gestos, etc., nutre a confiança entre o contador de histórias e o 

público que frequentemente se torna uma comunidade de prática, 

que permite maior compartilhamento e criação de conhecimento. 

• Storytelling traz a paixão do público: uma grande parte da 

narrativa é que é capaz de abordar a parte lógica e também 

emocional do cérebro. Como um resultado, uma boa narrativa 

pode mudar a mentalidade e o comportamento das pessoas para 

compartilhar e criar mais conhecimento do que antes. 

Acerca do storytelling, o mesmo autor afirma que nessa prática 

de compartilhamento de conhecimento tácito, as pessoas se comunicam 

por meio de palavras, imagens e sons, igualmente, acabam transmitindo 

fatos que vivenciaram, literalmente através de uma história contada. 

(YOUNG, 2010, tradução nossa). 

Para Bezerra (2018), a memória do contador quanto do 

expectador gera imagens mentais, confiança e identidade entres os 

envolvidos, criando significado para o conteúdo compartilhado. 

Souza (2013, p. 102) afirma que outro benefício que esta técnica 

traz é que a pessoa que conta a história muitas vezes acaba por 

compartilhar mais do que imaginava que soubesse, caso fosse 

externalizado de forma escrita, por exemplo. Além disso, cria laços de 

relacionamento entre os envolvidos, promovendo a colaboração e 

aumentando as chances do compartilhar e criar em conjunto.  

Nesse sentido, Borges e Gonçalo (2009, p.1), afirmam que o 

storytelling é uma importante ferramenta para a disseminação do 

conhecimento, pois a interação da narrativa com seus ouvintes aumenta 

as chances de uma maior compreensão do narrador. Além disso, “o 

desenvolvimento do exercício de valorizar as histórias no contexto 

organizacional pode criar uma capacidade dinâmica para enfrentar o 

futuro no exercício diário da execução da atividade”.  
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2.2.2.3 Storytelling nas organizações  

 

Muitas organizações utilizam a narração de histórias para 

transferir o conhecimento de especialistas para pessoas mais jovens, 

bem como, para compartilhar lições aprendidas de um projeto com os 

colegas que não participaram do mesmo. A sessão de contar histórias 

pode despertar o interesse e fazer com que o público encontre outras 

pessoas com interesse comum. (ERAY (2018, tradução nossa). 

Storytelling organizacional é definido como um sistema coletivo 

de contar histórias, em que o desfecho das mesmas é fundamental para 

criar significados (sensemaking) para os membros da organização 

(BOJE, 1991, tradução nossa). 

Para Borges e Gonçalo (2009), o storytelling tem sido empregado 

nas organizações para diversos objetivos, entre eles: a propagação da 

estratégia; a análise da memória; a análise das normas, valores, cultura 

organizacional; transmissão de altos níveis de complexidade; promoção 

do aprendizado na gestão do conhecimento; catalisador dos sentimentos 

dos consumidores, e divulgação da mensagem estratégica. 

Segundo Palacios (2018)  

 
As nuances e a influência direta do ambiente 

corporativo sobre a vida das pessoas 

proporcionam conteúdo inesgotável de 

acontecimentos e vivências dignas de ‘causos’. 

Dentro do público interno e através das próprias 

experiências na corporação, os líderes conseguem 

inspirar e fazer com que as pessoas não repitam 

erros, analisar o que deu certo ou mesmo ajudar os 

analistas a tornar tangíveis os projetos atuais. 

 

Para Mládková (2014, tradução nossa), as ferramentas gerenciais 

tradicionais baseiam-se na filosofia do ‘gerente inteligente e do 

empregado obediente’ e perdem seu poder em muitas organizações nos 

dias de hoje. Organizações onde os funcionários podem ser classificados 

como trabalhadores do conhecimento não pode confiar nesses gerentes. 

Em muitas organizações, espera-se que os gerentes sejam mais líderes 

do que gerentes. 

Segundo Denning (2011, tradução nossa): 

• Contar histórias é uma arte antiga que não mudou muito em 

vários milhares de anos. 

• O uso eficaz de contar histórias na organização envolve elaborar 
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e executar uma história bem elaborada com um herói ou heroína, 

um enredo, um ponto de viragem e uma resolução. 

• Um contador de histórias captura e prende a atenção de um 

público evocando as visões e sons e cheiros do contexto em que a 

história aconteceu. 

• Uma história bem-feita é eficaz, independentemente do propósito 

para o qual a história está sendo contada. 

• Contar histórias é uma habilidade rara na qual relativamente 

poucos seres humanos são excelentes.  

Eray (2018, tradução nossa) reconhece que tem havido muita 

coisa escrita sobre o efeito da narrativa organizacional no 

comprometimento organizacional, no compartilhamento de 

conhecimento, no desenvolvimento gerencial, na mudança 

organizacional, entre outros. No entanto, a literatura sobre o uso de 

histórias organizacionais durante as crises ainda é um trabalho em 

andamento. Nesse sentido, o autor afirma, que quando a organização 

está em crise, existem algumas dicas para criar histórias sobre os 

eventos significativos, quais sejam, 

• Comece com funcionários seniores ou funcionários que estejam 

na empresa há muitos anos e que conheçam sua história de dentro 

para fora. 

• Pergunte sobre os tempos em que a empresa passou pela maior 

crise.  

• Como foi superada a crise - e o que isso diz sobre os valores da 

empresa? 

• A qualquer momento, a empresa passou por uma mudança de 

curso?  

• O que motivou a mudança? 

• Quando a empresa experimentou seus maiores sucessos? O que 

aconteceu? 

Já na década de 90, Boje (1991, tradução nossa), anunciava que 

nas organizações, contar histórias era a moeda preferida dos empresários 

com seus relacionamentos internos e externos. Afirma o autor que 

quando uma decisão está à mão, as velhas histórias são contadas e 

comparadas ao desenrolar de histórias para evitar que a organização 

repetindo historicamente más escolhas e convidando a repetição de 

sucessos passados. Em um ambiente turbulento, os salões e escritórios 

da organização pulsam com uma história de vida aqui e agora que é 

mais rico e mais vibrante do que os ambientes da empresa. 

As organizações devem usar a narrativa como uma ferramenta de 
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comunicação eficaz. Storytelling são partes centrais da vida 

organizacional, moldando a cultura corporativa e influenciando o 

comportamento corporativo. Eles ajudam a facilitar o compartilhamento 

de conhecimento e a resolver problemas, assim como, tomar decisões. 

Eles podem afetar a opinião do público sobre as organizações. As 

histórias têm tantas funções nas organizações como mecanismo de 

comunicação e uma delas é lidar com crises. ERAY (2018, tradução 

nossa). 

Nas organizações, as pessoas contam histórias o tempo todo e na 

maioria dos casos elas nem percebem. 

Segundo Smith (2012, tradução nossa), existe uma justificação 

para contar histórias, simplesmente porque funciona. O autor apresenta 

dez motivos que nos mostram o porquê da eficácia de contar uma 

história. São elas: 

• Contar histórias é simples 

• Contar histórias é intemporal 

• Histórias são à prova de demografia 

• Histórias contagiam 

• Histórias são mais fáceis de lembrar 

• Histórias inspiram 

• Histórias apelam para todos os tipos de aprendizes 

• Histórias se encaixam melhor no local de trabalho onde a maior 

parte do aprendizado acontece  

• Histórias colocam o ouvinte em um modo de aprendizado mental 

• Contar histórias mostra respeito pelo público. 

Histórias propositais, que são contadas com um objetivo 

deliberado em mente, podem acelerar a aprendizagem e a comunicação 

entre os membros de uma organização. Histórias transmitem significado 

e transmitem conhecimento tácito. Elas permitem que as pessoas 

compartilhem e transfiram o que está em suas cabeças, informações, 

estas, que não são codificadas. As narrativas, em especial o storytelling, 

cumprem múltiplas funções na gestão do conhecimento, como criar e 

compartilhar conhecimento. As narrativas são vistas como uma 

característica promissora no futuro da gestão do conhecimento. 

(MAMABOLO, 2014, tradução nossa). 

Embora bons argumentos empresariais sejam desenvolvidos 

através do uso de números, eles são normalmente aprovados com base 

em uma história - isto é, uma narrativa que liga um conjunto de eventos 

em algum tipo de sequência causal. Contar histórias pode traduzir esses 

números secos e abstratos em imagens convincentes dos objetivos de 
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um líder. (DENNING, 2004, tradução nossa). 

As histórias são um sistema complexo de símbolos e, como tal, 

dão sentido a coisas e eventos e representam normas, experiência e 

explicações da realidade. As pessoas usam histórias para criar 

identidades pessoais e de grupo, mudar práticas sociais e compartilhar 

conhecimento e valores. Nossas histórias particulares determinam o que 

aceitamos, como vemos o mundo e eles influenciam nossa resposta aos 

incentivos. As pessoas usam histórias naturalmente muitas vezes por dia 

sem estar ciente de seu significado especial. Histórias podem ser 

identificadas em todos os textos e em toda comunicação humana. 

(MLÁDKOVÁ, 2014, tradução nossa). 

O storytelling, no entendimento de Borges e Gonçalo (2009, p.7), 

pode ser usado como “fonte de inspiração de mudanças corporativas, 

pois é uma ferramenta de estratégia corporativa para que o executivo 

principal possa inspirar os funcionários a mudanças vitais na estratégia, 

através de histórias estratégicas inspiradoras”. 

Contar histórias e liderar, para Denning (2007, tradução nossa), 

são artes performáticas e, como todas as artes performáticas, envolvem 

pelo menos o mesmo que pensar. 

 

2.2.3 Liderança  

 

2.2.3.1 Liderança e seus estilos 

 

A mudança do papel do capital humano (ou seja, conhecimento, 

habilidades e experiência dos empregados) requer um novo tipo de líder, 

capaz de acompanhar as rápidas mudanças em uma organização. É 

importante, assim, para o líder das organizações alavancar ativamente o 

capital humano dos seus colaboradores, focalizar especificamente sua 

atenção nos processos de converter seu conhecimento tácito em 

conhecimento explícito. (ARSENIJEVIĆ, et al., 2017, tradução nossa). 

Continuando, o autor afirma que o líder que estimular a 

transformação do conhecimento individual em conhecimento 

organizacional explícito, bem como, conectar o humano, estrutural e o 

capital do cliente, a fim de definir uma melhor estratégia de negócio irá 

adquirir uma vantagem competitiva em relação à outras empresas. 

Segundo Northouse (2015, tradução nossa), liderança é entendida 

como um processo pelo qual um indivíduo influencia um grupo de 

indivíduos para alcançar um objetivo comum.  

De acordo com Lapolli (2016, p.53),  
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Liderança é um fenômeno que tem sido anunciado 

como uma força positiva para a mudança e um 

foco para o desenvolvimento de indivíduos, 

grupos e organizações. A cada ano, as 

organizações gastam uma quantidade significativa 

de tempo e dinheiro na busca de aumentar a 

qualidade de liderança em suas organizações. 

 

 

A liderança, ao longo dos anos, tem sido objeto de diversas 

teorias, como se pode observar em Schreiner (2017). O autor após 

estudar Greenleaf (1977), Heifetz (2003), Gardner et al. (2005), Uhl-

Bien (2006), Fry (2008), Sauer e Kohls (2011) e Fitzsimons, James e 

Denyer (2011) elaborou uma síntese das principais teorias de liderança, 

quais sejam, Teoria do Traço, Situacional, Contingência, Transacional, 

Transformacional, Espiritual, Consciente, Autêntica, Servidor, 

Relacional, Complexa, Distribuída, Compartilhada, as quais se pode 

verificar no Quadro 16.  

 
Quadro 16 - Principais teorias de liderança. 

Teoria Foco 

Traço Examina as características da personalidade do líder 

como talentos pessoais, habilidades e características 

físicas. O líder pode realmente fazer a diferença. 

Situacional de características da situação em que ele se encontra. A 

atividade de liderança varia de acordo com a maturidade 

(no trabalho e psicológica) dos membros do grupo. 

Contingência O estilo apropriado de liderança é relativo às exigências 

da situação em particular, considerando, em conjunto, as 

questões dos traços, do comportamento do líder e da 

capacidade de influência sobre o liderado. Algumas 

situações exigem comportamento controlador ou 

autocrático, e outras, comportamento participativo e 

democrático. 

Transacional É baseada nas interações de reciprocidade específicas 

entre líderes e seguidores: líderes influenciam e são 

influenciados pelos seguidores. Possui duas variantes: o 

líder colhe os benefícios da sua posição e influência na 

mudança dos seguidores ou negocia e os persuade, 

baseado na compreensão dos seus interesses. A 

autoridade é constituída por relações recíprocas. 
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Transformacional Envolve uma força excepcional de influência, que move 

os seguidores a realizar mais do que é esperado deles. 

Interessada nas emoções, valores, ética e padrões das 

pessoas. Os liderados são humanos íntegros. 

Espiritual Tem o objetivo de transformar a organização em um 

grupo que aprende e está intrinsicamente motivado. 

Responde às necessidades de bem-estar de líderes e 

seguidores, através da filiação. Incorpora a visão, a 

esperança/fé, amor altruísta e bem-estar espiritual. 

Consciente A liderança supõe uma forma de interagir prestando 

atenção plena à percepção de processos básicos da vida. 

Estar presente em cada momento tem valor intrínseco e 

promove a resiliência, a saúde, a concentração, a 

estabilidade emocional, as capacidades de interação 

interpessoais e o entendimento dos padrões mentais dos 

outros. 

Autêntica São líderes que possuem altos níveis de autoconsciência 

sobre como são, sobre o que acreditam, e agem sobre 

essas crenças, enquanto interagem com seus liderados 

de modo transparente. 

Servidor O líder servidor se concentra no crescimento e bem-

estar das pessoas e da comunidade à qual pertence. O 

poder é compartilhado, colocando as necessidades dos 

outros em primeiro lugar e ajudando as pessoas a se 

desenvolverem e executarem o máximo possível. 

Relacional A liderança é um processo de influência social por meio 

do qual a coordenação emergente e a mudança são 

construídas e produzidas – abordando as relações tanto 

como resultado da investigação como no próprio 

contexto para a ação. 

Complexa A liderança é um processo que emerge das interações e 

da inteligência coletiva, orientada para o conhecimento. 

Faz uso de habilidades dinâmicas, como adaptabilidade, 

aprendizagem e criatividade, para fomentar processos 

adaptativos 

Distribuída A liderança não é apenas exercida por líderes formais, 

mas praticada por múltiplos indivíduos nas 

organizações. O foco de atenção é dirigido às práticas da 

liderança, que surgem nos grupos, a partir das interações 

entre líderes e liderados, dentro de um determinado 

contexto organizacional. 
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Compartilhada A liderança se origina de um líder formal, somado a 

outros membros que compartilham papéis de liderança. 

É um processo colaborativo, em que os membros da 

equipe são altamente envolvidos em um processo de 

compartilhamento de poder, influência e capacidade 

decisória. 

Fonte: Schreiner (2017, p.41-43). 

 

Várias são as teorias acerca da essência do profissional do cargo 

de líder. Tem-se de acordo com Marques (2014): os traços da 

personalidade, liderança comportamental e liderança situacional. Afirma 

o autor que, seja qual for a teoria de liderança adotada, o líder precisa 

sempre ser alguém inspirador, motivador e desenvolvedor. 

 
• Traços da personalidade: é uma teoria de 

liderança que aponta traços marcantes de uma 

pessoa, e como essas características indicam 

um líder; 

• Liderança comportamental: diz que o 

comportamento do líder influencia 

diretamente nas ações e competências de seus 

liderados. Esse tipo de liderança é conduzido 

conforme as caraterísticas do líder; 

• Liderança situacional: é aquela que se adequa 

a cada situação. Nesse caso, o líder é flexível, 

tem uma percepção aguçada e molda sua 

gestão conforme a necessidade do grupo. 

(MARQUES, 2014, p.3) 

 

Ciclos contínuos de aprendizagem e desenvolvimento, que trazem 

desafios em função da necessidade de mudança, são sustentados por 

processos de liderança entre indivíduos que buscam atingir objetivos 

comuns (NONAKA; REINMOLLER, 1998; NORTHOUSE, 2015). 

Ao estudar os sistemas administrativos de Likert e suas variáveis 

comparativas, Stefano (2008), diz que o sistema é composto de quatro 

alternativas de sistemas administrativos, conhecidos como: autoritário-

coercitivo, autoritário benevolente, consultivo e participativo. Eles são 

avaliados em função de certas variáveis comparativas, tais quais, 

processo decisorial, sistema de comunicações, relações interpessoais, 

sistema de recompensas e punições, natureza da liderança aplicada, 

natureza das forças motivacionais, natureza do sistema de metas e 

diretrizes. (Quadro 17). 
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Quadro 17 - Os quatro sistemas administrativos de Likert e suas variáveis 

comparativas. 

Variáveis 

comparativas 

Sistema 1 

Autoritário 

coercitivo 

Sistema 2 

Autoritário 

benevolente 

Sistema 3 

Consultivo 

Sistema 4 

Participativo 

Processo 

decisorial 

Totalmente 

centralizado na 

cúpula da 

organização que 

monopoliza as 

decisões. 

Centralizado 

na cúpula, 

permitindo 

pequena 

delegação de 

decisões 

simples e 

rotineiras. 

Consulta aos 

níveis 

inferiores, 

permitindo 

delegação e 

participação 

das pessoas. 

Totalmente 

delegado e 

descentralizado. 

Cúpula define 

políticas e 

controla 

resultados. 

Sistema de 

comunicações 

Bastante 

precário. 

Somente 

comunicações 

verticais, 

descendentes, 

carregando 

ordens. 

Relativamente 

precário, 

prevalecendo 

comunicações 

verticais 

descendentes 

sobre as 

ascendentes. 

O fluxo de 

comunicações 

verticais 

(ascendentes 

e 

descendentes) 

e horizontais 

é facilitado. 

As comunicações 

são vitais para o 

sucesso da 

empresa. A 

informação é 

totalmente 

compartilhada. 

Relações 

interpessoais 

Contatos entre 

pessoas 

provocam  

desconfiança. A 

organização 

formal é vedada 

e considerada 

prejudicial. Os 

cargos confinam 

as pessoas. 

São toleradas 

com alguma  

Condescendênc

ia. A 

organização 

informal é 

incipiente e 

considerada 

como uma 

ameaça à 

empresa. 

Relativa 

confiança é 

depositada 

nas pessoas. 

A empresa 

incentiva à 

organização 

informal. 

Trabalho em 

equipe ou em 

grupos 

esporádicos. 

Trabalho 

realizado em 

equipes. 

Formação de 

grupos informais 

é importante. 

Confiança mútua, 

participação e 

envolvimento 

grupal intenso. 

Sistema de 

recompensas 

e punições 

Ênfase nas 

punições e 

medidas 

disciplinares. 

Obediência 

estrita aos 

regulamentos 

internos. Raras 

recompensas 

materiais. 

Ênfase nas 

punições e 

medidas 

disciplinares 

com menor 

arbitrariedade. 

Recompensas 

salariais mais 

frequentes. 

Recompensas 

sociais raras. 

Ênfase nas 

recompensas 

materiais 

(principalmen

te salários). 

Recompensas 

sociais 

ocasionais. 

Raras  

punições ou 

castigos. 

Ênfase nas 

recompensas 

sociais. 

Recompensas 

materiais e 

salariais 

frequentes. 

Punições raras e, 

quando ocorrem, 

são decididas 

pelos grupos. 

Natureza da De forma Os Os Os subordinados  
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liderança 

aplicada 

alguma os 

subordinados 

têm liberdade 

para discutir 

coisas sobre seu 

trabalho com 

seu  

superior. 

subordinados 

não se sentem 

muito à 

vontade para 

discuti-las.   

subordinados 

têm alguma 

oportunidade 

de discuti-las.   

sentem-se 

absolutamente à  

vontade para 

discuti-las.   

Natureza das 

forças 

motivacionais 

Os altos 

escalões  

sentem muita 

responsabilida-

de; os níveis 

inferiores 

sentem pouca; 

os demais, quase 

nenhuma – e 

muitas vezes 

esta última 

camada dedica-

se à sabotagem 

das metas da 

empresa. 

A alta 

administração 

geralmente 

sente bem a 

responsabili- 

dade; o pessoal 

subalterno, por 

sua vez, sente 

pouca 

responsabilida-

de em ajudar a 

organização a 

alcançar suas 

metas. 

Os 

funcionários -  

sobretudo os 

dos  

níveis 

hierárquicos 

superiores - 

sentem 

bastante 

responsabili-

dade; 

geralmente 

eles voltam-

se com 

interesse para 

o alcance das 

metas da 

organização. 

Os funcionários 

de todos os níveis 

sentem real 

responsabilidade  

pelo alcance das  

metas da 

organização e 

comportam-se no 

sentido de atingi-

las. 

Natureza do 

sistema de 

metas e 

diretrizes 

As ordens e 

comunicação 

são 

simplesmente 

emitidas, sem 

maiores 

comentários. 

As ordens e 

comunicados 

são secamente 

emitidos, mas 

às vezes há 

oportunidade 

de comentá-los 

e discuti-los. 

As metas são 

fixadas e as 

ordens 

emitidas após 

discussão 

com os 

subordinados, 

sendo então 

traçado o 

rumo a 

seguir. 

Exceto em casos 

de emergência, as 

metas são 

geralmente 

estabelecidas 

através de ampla  

participação 

grupal. 

Fonte: Stefano (2008, p.34-35) 

 

Na visão de Abecasis (2015, p.43),  

 
para que um líder leve os seus seguidores a 

tomarem ações e consequentemente alcance dos 

seus objetivos, tem que ter a confiança dos 

mesmos. para que exista essa confiança, os 

seguidores têm que conhecer o líder, para que 

possa existir alguma empatia entre ambas as 
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partes. As histórias utilizadas para esta finalidade 

são normalmente baseadas em acontecimentos da 

sua vida que revelem algumas características e 

experiências de vida. 

 

Em se tratando de empatia, Zak (2014, tradução nossa), afirma 

que, ela é importante para as pessoas sociais porque nos permite 

entender como os outros provavelmente reagem a uma situação, 

incluindo aqueles com quem se trabalha. 

 

2.2.3.2 Comunicação de líderes 

 

Destaca-se que a comunicação é de fundamental importância para 

a vida dos seres humanos, bem como, para a sobrevivência de uma 

organização, entende-se comunicação como o processo de interação 

humana, que significa transmitir uma mensagem e, eventualmente, 

receber outra mensagem de resposta.  

Trata-se de um processo de compartilhamento do conhecimento 

entre as pessoas, por meio de informações, ideias, conceitos, 

sentimentos, fatos, opiniões, etc., com a finalidade de alcançarem o 

mesmo entendimento, sendo a chave para o papel de liderança. 

A comunicação interpessoal é vital para o bem-estar diário. Sem 

comunicação interpessoal, quase todas as pessoas tenderão a sentir-se 

perdidas e solitárias. O portador mais importante da comunicação 

interpessoal é o estilo de comunicação que as pessoas usam para 

transmitir informações, pensamentos e sentimentos. (DE VRIES et al, 

2009, tradução nossa). 
 

Comunicar significa interagir, estabelecer um 

contato que tem por objetivo transmitir 

informações, buscar entendimento e estabelecer a 

compreensão. Para que o entendimento e a 

compreensão aconteçam não basta apenas que o 

discurso seja claro, mas também é preciso que o 

discurso de quem comunica seja convincente, 

portanto, quem comunica também deve buscar o 

convencimento. Assim, comunicar é já, de certa 

maneira, argumentar. (TELLES, 2010, p. 154). 

 

De Vries et al. (2009, tradução nossa) define o estilo de 

comunicação de alguém como a forma como uma pessoa envia, verbal, 

paraverbal e não verbal, sinais em interações sociais denotando: quem é 
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ou deseja (pareça ser); como ele/ela se relaciona com os interagentes, e 

de que maneira suas mensagens literais devem ser interpretado. 

A principal diferença entre os dois planos comunicativos é que 

uma mensagem escrita é codificada apenas por meio da comunicação 

verbal; como um oposto, a comunicação paraverbal e a comunicação 

não-verbal também intervêm no discurso oral, juntamente com a 

comunicação. A partir da abordagem do componente comportamental, 

Van-der Hofstadt (2005, apud DE VRIES, 2009, tradução nossa) 

oferece uma classificação em função da sua natureza verbal, paraverbal 

ou não verbal, conforme apresentada no Quadro 18. 
 

Quadro 18 - Componentes comportamentais. 

Componentes comportamentais 

Verbal Paraverbal Não verbal 

Conteúdo 

Humor 

Atenção pessoal 

Perguntas 

Respostas a 

perguntas 

Volume de voz 

Tom 

Timbre 

Fluência verbal 

Rapidez 

Clareza 

Tempo falando 

Pausas / Silêncios 

Expressão facial 

Olhar 

Sorrisos 

Postura 

Orientação 

Distância / contato físico 

Gestos 

Aparência pessoal 

Automanipulação 

Movimentos nervosos com 

mãos e pernas 

Fonte: Van-der Hofstadt (2005, apud DE VRIES, 2009, tradução nossa). 

 
As pessoas se convencem a alinhar suas atitudes e 

comportamentos com os de uma outra pessoa por 

três razões principais. [...]. Em primeiro lugar, 

somos persuadidos pela credibilidade pessoal, ou 

etos, de um orador. Em segundo lugar, reagimos 

aos apelos emocionais, ou patos, de uma 

mensagem. Por fim, somos estimulados pelos 

argumentos lógicos, ou logos, que dão suporte a 

uma posição. (BALDWIN et al., 2008, p. 43, 

tradução nossa) 

 

O processo de comunicação é composto por quatro componentes 

principais. Esses componentes incluem codificação, meio de 

transmissão, decodificação e feedback. Há também dois outros fatores 

no processo, e esses dois fatores estão presentes na forma do remetente e 
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do receptor.  

Segundo Sanches (2017, tradução nossa): 

• Remetente é um indivíduo, grupo ou organização que inicia a 

comunicação. Ele é o responsável pelo sucesso da mensagem, 

sendo que suas atitudes, habilidades, conhecimentos, 

experiências, percepções e cultura influenciam a mensagem. As 

palavras escritas, as palavras faladas e a linguagem não verbal 

selecionada são de suma importância para assegurar que o 

receptor intérprete a mensagem como pretendido pelo remetente 

(BURNETT; DOLLAR, 1989, p.5 apud SANCHES, 2017, 

tradução nossa). Toda a comunicação começa com o remetente. 

• Codificação: O primeiro passo do remetente envolve o processo 

de codificação. Para transmitir significado, o remetente deve 

começar a codificar, o que significa traduzir informações em uma 

mensagem na forma de símbolos que representam ideias ou 

conceitos. Os símbolos podem assumir várias formas, como 

idiomas, palavras ou gestos. Esses símbolos são usados para 

codificar ideias em mensagens que outras pessoas podem 

entender. 

• Meio de transmissão: Ao codificar uma mensagem, o remetente 

deve começar decidindo o que deseja transmitir. Essa decisão do 

remetente é baseada no que ele acredita sobre os conhecimentos e 

suposições dos receptores, juntamente com as informações 

adicionais que ele deseja que o receptor tenha. É importante que o 

remetente use símbolos familiares ao destinatário pretendido. O 

canal é o meio usado para transmitir a mensagem. 

• Decodificação: A decodificação é conduzida pelo receptor. Uma 

vez que a mensagem é recebida e examinada, o estímulo é 

enviado ao cérebro para interpretação, a fim de atribuir algum 

tipo de significado a ele. É esse estágio de processamento que 

constitui a decodificação. 

• Receptor: indivíduo ou indivíduos para quem a mensagem é 

direcionada. O grau em que essa pessoa compreende a mensagem 

dependerá de vários fatores, que incluem o seguinte: o quanto o 

indivíduo ou os indivíduos sabem sobre o tópico, sua 

receptividade à mensagem e o relacionamento e a confiança que 

existe entre o remetente e o destinatário. 

• Feedback: elo final na cadeia do processo de comunicação. 

Depois de receber uma mensagem, o receptor responde de 

alguma forma e sinaliza essa resposta ao remetente. 
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Baldwin et al., 2008, tradução nossa) atestam que as habilidades 

de comunicação são fundamentais para o sucesso das organizações. 

Chamam a atenção para gerentes e líderes de sucesso, os quais são 

aqueles que podem transmitir melhor a outros suas visões, ideias e 

entusiasmo.   

A comunicação organizacional é de acordo com Casali (2006, p. 

55),  
um processo social que aciona universos objetivos 

e subjetivos na criação de um ambiente ao mesmo 

tempo estável e mutante. A comunicação 

organizacional realiza-se em conversações, textos 

e traduções que integram as noções objetivas de 

que a comunicação ocorre nas organizações e as 

subjetivas de que a comunicação produz as 

organizações. 

 

2.2.3.3 Liderança e storytelling 

 

Em se tratando de storytelling pode-se afirmar que a narrativa 

tem o poder de influenciar pessoas e conquistar seu lado emocional. O 

contar histórias, conecta as pessoas por meio de temas comuns, o qual 

permite o compartilhamento dos valores e insights. 

Segundo Bates (2018, tradução nossa), na liderança, a narrativa 

reina como a habilidade inovadora que o diferencia e permite envolver, 

alinhar e inspirar. Hoje, o storytelling está crescendo em importância, 

não apenas para conversas formais e informais, mas também em vendas, 

vídeos, blogs, mídia e mídias sociais. 

Guber (2007, tradução nossa) diz que para o líder, contar histórias 

é orientado para a ação - uma força para transformar sonhos em 

objetivos e depois em resultados. Continua o autor que, no final do dia, 

palavras e ideias apresentadas de uma forma que envolve as emoções 

dos ouvintes são o que carregam histórias. É essa tradição oral que está 

no centro de nossa capacidade de motivar, vender, inspirar, engajar e 

liderar. 

Ramzy (2007, tradução nossa) afirma que a liderança está 

centrada em inspirar as pessoas a implementarem novas ideias no futuro 

e apresenta oito diferentes padrões de histórias as quais encontram-se no 

Quadro 19. 
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Quadro 19 - Padrões de histórias. 

Objetivo Padrões de história Frases de efeito 

Induzir ações 

Descreve como uma mudança 

bem-sucedida foi realizada no 

passado, mas permite aos 

ouvintes imaginar como seria 

no presente. Evitar detalhes 

excessivos. 

“Apenas imagine...” 

“E se...” 

Comunicar aos 

liderados quem é 

o líder 

Forneça alguns detalhes; 

garanta que o público tenha 

tempo e disposição para ouvir 

sua história. 

“Eu não sabia disso 

sobre ele!” 

“Agora eu vejo o que 

ele está dirigindo.” 

Transmitir 

valores 

Tornar-se familiar para o 

público e promover discussão 

sobre as questões levantadas 

pelo valor que está sendo 

pelo promovido. Use 

personagens e situações 

verossímeis e garanta que a 

história seja consistente com 

suas ações. 

“Isso é tão certo!” 

“Por que não fazemos 

isso o tempo todo?” 

Comunicar o que 

a organização 

significa 

É contado pelo próprio 

produto ou serviço, ou pelos 

depoimentos dos 

consumidores. Assegurar-se 

de que a organização 

realmente está entregando o 

que a marca promete. 

“Uau! Tenho que 

contar a alguém sobre 

isso.” 

Promover a 

colaboração 

Relatar uma situação que os 

ouvintes também 

experimentaram e solicitar 

que eles compartilhem suas 

próprias histórias sobre o 

mesmo tópico. 

“Isso me lembra do 

tempo.” 

“Eu tenho uma história 

como essa” 

Neutralizar 

boatos 

Destaca através do humor 

suave algum aspecto de um 

boato que revela que ele é 

falso ou irracional. 

“Não brinca!” 

“Eu nunca pensei sobre 

isso antes.” 

Compartilhar 

conhecimento 

Focalizar os erros cometidos 

e mostrar como foram 

corrigidos, explicando por 

que a solução funcionou. 

“Poxa! É melhor 

ficarmos atentos para 

isso no futuro.” 

Conduzir pessoas 

para o futuro 

Evocar o futuro que você 

pretende criar, sem fornecer 

“Onde começamos?” 

“Vamos fazer isso!” 
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detalhes excessivos (que 

podem não ocorrer como 

planejado). 

Fonte: Ramzy (2007, tradução nossa). 

 

Com referência à postura, Ramzy (2007, tradução nossa), cita 

quatro elementos-chave, que ajudam para contar a história certa: o estilo 

(conte a história como se você estivesse falando com um único 

indivíduo), a verdade (não desperdice a persuasão), a preparação (seja 

ensaiado, mas não espontâneo) e a entrega.  

Na mesma linha de pensamento, encontra-se Bates (2018, 

tradução nossa), que recomenda algumas posturas para que os líderes 

contem suas histórias de forma a terem sucesso em suas relações com 

seus liderados. 

• Conecte-se com as pessoas através de um estilo autêntico e 

natural de conversação; 

• Faça os seus pontos de uma forma poderosa e memorável para 

que as pessoas se lembrem deles; 

• Forneça clareza sobre sua filosofia e abordagem de liderança; 

• Mostre o que você valoriza como líder e o que isso pode 

significar para sua organização; 

• Reforce os comportamentos individuais e de equipe que tornam 

sua empresa bem-sucedida; 

• Reconheça e celebre aqueles que geram resultados de negócios 

em toda a sua organização; 

• Conecte as pessoas com visão, propósito e estratégia para que 

elas possam ir além e além; 

• Compartilhe sua jornada para ganhar a confiança que lhe permite 

mobilizar pessoas para agir. 

Uma parte importante do trabalho de um líder é preparar os 

outros para o que está por vir, seja nos termos concretos de um cenário 

real ou nos termos mais conceituais de uma visão. Uma história pode 

ajudar a levar os ouvintes de onde eles estão agora para onde precisam 

ir, tornando-os confortáveis com uma imagem do futuro. O problema, 

naturalmente, está em elaborar uma narrativa confiável sobre o futuro 

quando o futuro é incognoscível. (DENNING, 2007, tradução nossa). 

Uma das cinco práticas do líder pelo exemplo, como formulada 

por Kouzes e Pouzes no best-seller “O Desafio da Liderança”, é animar 

os corações das pessoas. O líder extraordinário é aquele que fala para os 

corações dos seguidores e não para as mentes. Ele contagia seus 
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colaboradores por meio da emoção. Ao tocar o coração das pessoas, ele 

as inspira e as motiva para a ação. E nada é mais poderoso para provocar 

a emoção nas pessoas do que uma boa história. 

Segundo Morsch (2016) motivar as pessoas é um dos maiores 

desafios da gestão e liderança. Isso pode ocorrer por meio do 

storytelling, o qual promove o alinhamento dos colaboradores em torno 

da estratégia organizacional, bem como, gera o engajamento e 

compromisso das equipes para o efetivo atingimento das metas da 

organização.  

Para mesmo autor,  
como narrativa de uma experiência vivida por 

uma pessoa ou grupo, a história é uma 

reimaginação impregnada por emoção e detalhes 

suficientes para provocar a imaginação do ouvinte 

para “viver” a experiência contada como se fosse 

real. (MORSCH, 2016, p.1). 

 

Uma história quando bem contada, que envolva as pessoas, tem o 

poder de mantê-las motivadas, impactar o sucesso da liderança, 

igualmente, provocar o envolvimento e comprometimento dos 

colaboradores da organização.   
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Os procedimentos metodológicos adotados nesta pesquisa têm a 

finalidade de obter resposta ao problema encontrado.  

Para tanto, estabeleceu-se etapas, que serão a seguir descritas, as 

quais podem ser visualizadas na Figura 11.  

 
Figura 11 - Fluxograma de trabalho. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Conforme Gil (1999) pesquisar significa um conjunto de 

operações formais e sistemáticas de desenvolvimento do método 

científico, a qual tem como principal objetivo descobrir respostas para 

problemas por meio de procedimentos científicos. 

Caracteriza-se, a presente pesquisa, como científica e tecnológica, 

onde a primeira fornecerá uma visão equilibrada entre o papel da 

tecnologia e de seres humanos em gestão do conhecimento e a segunda 

o estabelecimento de estratégias de storytelling para uma eficaz e 

eficiente solução dos problemas do compartilhamento do conhecimento 

tácito para a comunicação de líderes. 

Do ponto de vista de sua natureza, esta pesquisa é aplicada, pois 

tem a intenção de gerar novos conhecimentos para o uso na prática.  

Quanto à abordagem do problema é uma pesquisa qualitativa, 

sendo realizada por meio da técnica de entrevista face a face e validada 

por especialistas em gestão do conhecimento, liderança e storytelling.  

No que tange a pesquisa qualitativa, Silva e Menezes (2001, 

p.20), “considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o 

sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números.”  

Na visão de Creswell (2014, tradução nossa), métodos 

qualitativos demonstram uma abordagem diferente na investigação 

acadêmica do que métodos de pesquisa quantitativa. Embora os 

processos sejam semelhantes, os métodos qualitativos dependem de 

texto e dados de imagem, têm etapas exclusivas na análise de dados.  

A presente tese, nesse caso, enquadra-se no Paradigma 

Construtivista de Creswell, como uma abordagem da pesquisa 

qualitativa, onde o pesquisador procura estabelecer o significado de um 

fenômeno a partir dos pontos de vista dos participantes [...] dá 

significado à realidade que os sujeitos em estudo apresentam, através do 

diálogo e interação com os participantes (CRESWELL, 2010, tradução 

nossa). 

Considerando-se que o tema, compartilhamento do conhecimento 

tácito para a comunicação de líderes, é pouco explorado, esta pesquisa, 

do ponto de vista de seus objetivos, é de caráter exploratório, pois 

segundo Gil (1999, p.43):  

 
tem como principal finalidade desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo 

em vista, a formulação de problemas mais 
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precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos 

posteriores. [...] Habitualmente envolve 

levantamento bibliográfico e documental, 

entrevistas não padronizadas e estudos de caso. 

[...] Este tipo de pesquisa é realizado 

especialmente quando o tema escolhido é pouco 

explorado e torna-se difícil sobre ele formular 

hipóteses precisas e operacionalizáveis. 

 

Ainda, quanto ao tipo de delineamento, é uma pesquisa de estudo 

multicasos, que é adequada para “explorar situações da vida real cujos 

limites não estão claramente definidos”. (GIL, 2002, p.73).  

Como técnica de coleta de dados, para esta pesquisa foi 

desenvolvida a fundamentação teórica baseada em uma revisão de 

literatura do tipo sistemática integrativa e narrativa. 

Igualmente, fez-se uso de entrevistas face a face, a qual, na visão 

de Gil (1996, p.117), “é uma técnica em que o investigador se apresenta 

frente ao investigado e lhe faz perguntas, com o objetivo de obtenção 

dos dados que interessam à investigação.”  

Para a análise dos dados utilizou-se a técnica de análise de 

conteúdo e para a validação das estratégias, como dito anteriormente por 

especialista.   

O Quadro 20 apresenta uma síntese da caracterização da 

pesquisa, abordada anteriormente. 

 
Quadro 20 - Caracterização da pesquisa. 

Modalidade Natureza 

Abordagem 

do 

Problema 

Objetivos 

da 

pesquisa 

Delineamento 

Técnica 

de coleta 

de dados 

Técnica de 

análise de 

dados 

Científica 

Tecnológica 
Aplicada Qualitativa Exploratória 

Estudo 

multicasos 

Revisão de 

literatura 

Entrevista 

Análise de 

conteúdo 

Especialistas 

Fonte: Autora (2018). 

 

3.2 COLETA DE DADOS 

 

Nesta etapa foram coletados os dados primários e secundários, 

sendo que para levantar os dados secundários, fez-se uma revisão de 

literatura e para os dados primários foi realizado um estudo multicasos. 
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3.2.1 Revisão de literatura 

 

3.2.1.1 Revisão integrativa 

 

Como já abordado no item 2.1.1, os passos da revisão integrativa 

adotada seguiram os de Cooper (1989, tradução nossa), quais sejam, 

Formulação da questão norteadora; Coleta dos dados; Avaliação dos 

dados; Análise e interpretação; Apresentação dos resultados.  

 

3.2.1.2 Revisão narrativa 

 

Esta etapa trata do levantamento dos dados disponíveis em livros, 

artigos de revista, internet, dentre outros, para, posteriormente, serem 

interpretados e analisados, numa visão crítica deste autor. 

 

3.2.2 Estudo multicasos 

 

Conforme Yin (2001, p.21), o estudo de caso “permite uma 

investigação para se preservar as características holísticas e 

significativas dos eventos da vida real - tais como ciclos de vida 

individuais, processos organizacionais [...]”.  

O estudo de caso, para Schramm (1971) serve para sistematizar 

evidência de modo a sugerir hipóteses para testes e para fornecer uma 

base de fato e insight para possível aplicação na tomada de decisão.  

Sendo que para Yin (2001), o estudo de caso pode ser limitado a 

uma ou mais unidades de pesquisa, caracterizando-se com único ou 

multicasos. O estudo multicasos, na visão do mesmo autor, permite o 

levantamento de evidências relevantes e de maior confiabilidade se 

comparado aos estudos de casos únicos. 

Assim sendo, para a presente pesquisa, optou-se por um estudo 

multicasos, por se entender que foram mais de uma unidade de pesquisa, 

com empresas ranqueadas no GPTW - Great Place to Work, conforme 

apresentadas no (Quadro 21).  

Cabe ressaltar que o estudo contemplou apenas as empresas dos 

anos 2016 e 2017, haja vista que na época da coleta de dados desta tese 

não se tinha dados mais recentes.  

 
Quadro 21 - Ranking das Melhores empresas para se trabalhar - SC. 

2106 2017 Empresas  

1º. 1º. Involves Tecnologia 

2º. - Cianet 

http://www.involves.com.br/
http://www.cianet.com.br/
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3º. - Better Comércio de Alimentos 

4º. - ArcTouch - Mobile & Connected Experiences 

5º. 3º. Way2 Tecnologia 

6º. 9º. Meu Móvel de Madeira 

7º. 7º. Dimensão Indústria do Vestuário Ltda 

8º. - Cisabrasile 

9º. - Sulbras Moldes e Plasticos Ltda 

10º. - Greylogix Brasil 

- 2º. Valorem 

- 4º. Cheesecake Labs 

- 5º. EMBRACON SC 

- 6º. Aurum Software 

- 8º. SBTUR - Viagens e Turismo S.A. 

- 10º. Inventti Tecnologia e Gestão 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

3.2.2.1 Empresas participantes 

 

Dentro do universo, objeto deste estudo, fez-se uso de uma 

amostragem não probabilística (não aleatória) do tipo intencional, onde 

foram selecionados os gestores das quatro empresas ranqueadas nos dois 

anos em que participaram (2016 e 2017), quais sejam: Involves 

Tecnologia, Way2 Tecnologia, Meu Móvel de Madeira e Dimensão 

Indústria do Vestuário Ltda. (Quadro 22) 

Destaca-se que a empresa Dimensão Indústria do Vestuário Ltda 

não participou por não ter atendido aos convites formulados. 

A primeira empresa a ser entrevistada foi a Involves Tecnologia, 

na pessoa do seu CEO e sócio fundador. Fundada em 2008 por seis 

amigos que cursavam administração e sistemas da informação, e juntos 

tinham duas bandas de rock. Foi com seus trabalhos de conclusão de 

curso que viram a oportunidade de montarem a empresa. Nos dois 

primeiros anos de empresa desenvolveram mais de 10 produtos que não 

deram certo. Mas restou o aprendizado. Foi quando da criação do 11° 

produto a empresa amadureceu e progrediu. E hoje chegou onde está, 

sendo primeira colocada já no primeiro ano de participação do GPTW - 

Great Place to Work, 2016, e no ano seguinte. Já no ano de 2018, subiu 

de categoria, desta vez na categoria de média empresa, vencendo mais 

uma vez. 

A segunda empresa entrevistada foi a Way2 Tecnologia, por meio 

de um dos seus Sócios Diretores. Fundada em 2005, por 5 ex 

funcionários de uma outra empresa, que após a saída do investidor, 

http://www.mcdonalds.com.br/
https://gptw.com.br/ranking/melhores-empresas/arctouch.com
http://way2.com.br/
http://www.meumoveldemadeira.com.br/
http://www.dimensao.ind.br/
http://www.cisabrasile.com.br/
http://www.sulbras.com.br/
http://www.greylogix.com.br/
http://www.embracon.com.br/
http://www.dimensao.ind.br/
http://www.dimensao.ind.br/
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resolveram montar a Way2 e continuar com a comercialização de um 

dos produtos já desenvolvidos. Foi a partir dai que a empresa expandiu, 

inclusive para fora do Brasil. Ficou em 3° lugar no ranking GPTW - 

Great Place to Work, nos anos de 2016, 2017 e novamente em 2018.  

A última empresa pesquisada foi a Meu móvel de Madeira, onde 

realizou-se a entrevista com a Coordenadora de Encantamento, 

responsável pelo relacionamento da empresa com o cliente. Fundada em 

2006, atua no mercado varejo de móveis de decoração. A empresa firma 

o compromisso de ser muito mais que uma loja de móveis, trabalha para 

encontrar soluções para tornar a vida das pessoas mais gostosa, mais 

confortável. O quadro 22 apresenta a caracterização das empresas 

entrevistadas. 

 
Quadro 22 - Caracterização das empresas 

Empresa 
Data de 

fundação 

Número de pessoas 

lideradas 

Ramo se 

atividade 

Involves 

Tecnologia 
2008  155 TI 

Way2 

Tecnologia 
2005 58 TI 

Meu Móvel de 

Madeira 
2006 49 Móveis/Varejo 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

3.2.2.2 Entrevistas  

 

Foram realizadas visitas às empresas, com o objetivo de se 

entrevistar os seus gestores, a fim de se identificar ou não como se dava 

o compartilhamento do conhecimento tácito e o uso do storytelling. 

Salienta-se que para as entrevistas utilizou-se um formulário 

semiestruturado (Apêndice B), adaptado dos estudos de Abecassis 

(2015) e Silva (2016), devidamente validado por especialistas.  

Segundo Triviños (1987), a entrevista semiestruturada, é uma das 

fontes de dados fundamentais para o investigador.  

 
[…] parte de questionamentos básicos, 

fundamentado nas teorias e nas hipóteses que 

interessam à pesquisa, oferecendo-lhe uma 

diversidade de interrogativas a partir das respostas 

dos entrevistados (informantes), ou seja, no 

momento que o informante, seguindo 

espontaneamente a sua linha de pensamento, 
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responde os questionamentos feitos pelo 

investigador, esta resposta poderá gerar uma série 

de novos questionamentos e a partir desse 

momento o informante passa a participar da 

elaboração do conteúdo questionado pela 

pesquisa. (TRIVIÑOS, 1987, p.146). 

 

As entrevistas tiveram por finalidade levantar informações acerca 

das experiências, práticas profissionais dos gestores, conhecimento 

tácito e storytelling. 

Em linhas gerais, a entrevista foi conduzida de forma a permitir 

aos entrevistados liberdade para se expressar, bem como, responder ou 

não os questionamentos. 

 

3.3 APRESENTAÇAO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Após a aplicação das entrevistas, as mesmas foram transcritas e 

organizadas de acordo com a natureza das respostas dos entrevistados, 

levando-se em consideração os objetivos propostos na presente tese.  

Os dados foram categorizados por meio da técnica de análise de 

conteúdo, onde as categorias e as subcategorias de análise foram 

elaboradas a partir das variáveis constituintes do problema da pesquisa 

de forma a subsidiar a criação das estratégias.  

Bardin (1997) afirma que a análise de conteúdo é uma descrição 

objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto dos 

depoimentos dos entrevistados. O mesmo autor, afirma que as técnicas 

utilizadas para a análise de conteúdo são a análise léxica e a análise por 

categorias. Enquanto a análise léxica tem como material de análise as 

próprias unidades de vocabulário, as palavras portadoras de sentido: 

substantivos, adjetivos, verbos e etc., relacionados ao objeto de 

pesquisa; a análise categorial trata do desmembramento do discurso em 

categorias, em que os critérios de escolha e de delimitação orientam-se 

pela dimensão da investigação dos temas relacionados ao objeto de 

pesquisa, identificados nos discursos dos sujeitos pesquisados. 

(BARDIN, 1997, p.15). 

 

3.4 CRIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE STORYTELLING 

 

As estratégias criadas são um conjunto de orientações tendo 

como base os aspectos teóricos, o resultado da pesquisa qualitativa, bem 

como as características facilitadoras de Frantz (2011). 
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3.5 VALIDAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE STORYTELLING 

 

 

A validação, considerada um ponto forte da pesquisa qualitativa, 

é também usada para determinar se os resultados são exatos do ponto de 

vista do pesquisador, do participante ou dos leitores de um relato 

(CRESWELL; MILLER, 2000, tradução nossa).  

As estratégias foram validadas por especialistas por meio de um 

questionário, onde as respostas foram baseadas em uma escala Likert, 

que vai de concordo totalmente a discordo totalmente. 

 

3.6 ESTABELECIMENTO DAS ESTRATÉGIAS DE 

STORYTELLING 

 

Após a validação por especialistas foram estabelecidas as 

estratégias de storytelling para a comunicação de líderes visando o 

compartilhamento do seu conhecimento tácito. 

 

3.7 RELATÓRIO FINAL  

 

Nesta etapa foi elaborado o relatório final da pesquisa, em que se 

pode acompanhar a evolução das etapas correspondentes a cada objetivo 

específico desta tese, para que ao final se responda o objetivo geral que 

é estabelecer estratégias de storytelling para a comunicação de líderes 

visando o compartilhamento do seu conhecimento tácito. 

Salienta-se que o Quadro 23, apresenta a síntese desta tese. 

 
Quadro 23 – Síntese do relatório final da pesquisa 

Objetivos 

Específicos 
Atores 

Envolvidos 

Estratégia de 

Coleta dos 

Dados 

Instrumentos de 

Coleta dos 

Dados 

Estratégia de 

Análise de 

Dados 
Apresentar, com 

base na literatura, 

os conceitos mais 

relevantes de 

storytelling, 

compartilhamento 

do conhecimento 

e liderança; 

Pesquisadora 
Revisão de 

literatura 

Revisão 

integrativa 

Protocolo de 

busca 

Mostrar como o 

storytelling pode 

ser aplicado para 

o 

Pesquisadora  

Especialistas 

e Líderes 

Estudo 

multicasos 

Entrevista 

semiestruturada 

Análise de 

conteúdo 



113 

 

compartilhamento 

do conhecimento 

para a 

comunicação de 

líderes 

Criar estratégias 

de storytelling 
Pesquisadora 

Revisão de 

Literatura e 

Qualitativo 

 
Teórica-

descritiva 

Validar as 

estratégias 

Pesquisadora 

e 

Especialistas 

Quantitativo e  

Teórico 

Teoria e 

Entrevista 

estruturada 

Escala likert 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

O primeiro entrevistado foi o CEO e sócio fundador da empresa 

Involves Tecnologia. Ao responder os questionamentos, citou que lidera 

aproximadamente 155 funcionários no geral, sendo 5 executivos da 

empresa, 1 do setor de recursos humanos e 1 do setor financeiro de 

forma direta. 

Pode-se observar que a própria história de criação da empresa é 

usada como exemplo em vários processos de desenvolvimento 

organizacional. A empresa aproveita esses momentos de 

desenvolvimento para manter uma relação mais estreita entre seus 

colaboradores. Por diversas vezes o entrevistado afirmou que as 

histórias estão sempre presentes no dia a dia da empresa. E ainda, que 

essas histórias servem de motivação e aproximação emocional, 

incluindo a realização de sonhos pessoais que se mistura com os 

objetivos organizacionais. Quando questionado do uso do storytelling na 

empresa, o mesmo se atentou e afirmou para o fato de que ao relatar seu 

sonho para seus colaboradores, acaba por gerar motivação, união do 

time e engajamento entre eles. 

Destaca-se uma frase do entrevistado em que afirma a 

importância da história dentro de sua empresa: 

 
Pela história da pessoa, pela história que ela conta, 

e pela forma como ela verbaliza essa história, 

você consegue entender a pessoa, você consegue 

entender o quanto ela ta trazendo de verdade 

naquilo, o quanto ela se emociona contando a 

história dela. 

 

A segunda empresa entrevistada foi a Way2 Tecnologia, por meio 

de um dos seus Sócios Diretores. Atualmente ele lidera 30 pessoas, 

sendo 12 de forma direta. Para o entrevistado, a própria fundação da 

empresa se confunde com um sonho pessoal de criança. Afirma que 

existem vários momentos de troca, como as reuniões semanais de 

alinhamento, espaços para comunicação direta entre os colaboradores e 

o presidente e a diretoria. 

Pode-se observar que as histórias estão presentes em diversos 

momentos na empresa, desde os mais formais até os mais descontraídos, 

mas que nem sempre são percebidos e aproveitados como forma de 

compartilhamento do conhecimento tácito. 

Na fala do entrevistado, destaca-se a importância de um bom 
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argumento: 
 

Eu te falei sobre um bom argumento. Uma boa 

história vale a mesma coisa, muda, você muda de 

opinião ou de visão de acordo com uma história 

ou um bom argumento. 

 

Na Meu móvel de Madeira, onde se realizou a entrevista com a 

Coordenadora de Encantamento, responsável pelo relacionamento da 

empresa com o cliente, foi indicada pelo CEO da empresa. A 

entrevistada lidera diretamente 8 pessoas em sua equipe. Ela começou 

há 8 anos na empresa, ocupando outro cargo, no atendimento fazendo a 

parte operacional, sendo líder deste setor também. Afirma que a maior 

motivação é aquela que acontece diariamente, com o reconhecimento de 

alguma conquista. Pode-se observar que é hábito na empresa a contação 

de histórias, e que acontecem naturalmente, por meio da troca de 

experiências gerando sempre um aprendizado. 

A entrevistada destacou que: 

 
Nós temos clientes que contam suas experiências 

e quando lembramos, repassamos elas para o time 

ou para outros clientes. Porque vender, aqui, vai 

muito além de entregar um produto e pegar o 

valor pago por ele. Nós realmente nos importamos 

com todos os processos e com o cliente. 

 

O Quadro 24 apresenta o resultado das entrevistas no que tange à 

caracterização da empresa pelos gestores. Pode-se afirmar que são 

empresas novas no mercado (10, 13 e 12 anos) e que estimulam os 

processos de liderança. No que diz respeito ao número de liderados 

percebe-se que, a Involves possui um número bem superior as demais, 

sendo que atualmente já a categoria de médias empresas.  
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Quadro 24 - Caracterização da empresa/gestor 

Empresa 
Data de 

fundação 

Número 

de 

pessoas 

lideradas 

Quanto 

tempo  

na 

empresa 

(anos) 

Estímulo 

aos 

processos 

de 

liderança 

Tipo de 

avaliação 

Involves 

Tecnologia 
2008  155 10 Sim Desempenho 

Way2 

Tecnologia 
2005 30 13 Sim Desempenho 

Meu Móvel 

de Madeira 
2006 8 8 Sim Desempenho 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

O primeiro passo da análise foi a determinação das categorias de 

análise, denominadas de eixos, as quais foram fundamentadas na revisão 

de literatura e na interpretação das entrevistas. Essas categorias foram: 

Pessoas, Cultura, Ambiente. 

Os dados do Quadro 25, correspondem a alguns autores que 

fundamentam essas categorias. 

 
Quadro 25 - Autores pesquisados referentes à cada eixo de análise 

Eixos Autores 

Pessoas 

Jenoveva Neto et al (2012). Takeuchi e Nonaka (2008). Choo 

(2003); Denning (2004); Zak (2014); Abecasis (2015); Oliveira 

(2016a); Oliveira (2016b); Guber (2007); Medeiros, Macedo e 

Trindade (2013); Young (2010); Bezerra (2018); Stefano (2008); 

Mládková (2014); Santos (2013); Frantz (2011); Morsch (2016); 

Dalkir (2005); Bates (2018); Schreiner (2017; Senge (1990);  

Cultura 

Oliveira (2016a), Castells (2010); Carvalho (2014), Schultz 

(2014), Ramzy (2007); Swap et al (2001); Nonaka (1994); Kim e 

Park (2017); Davenport e Prusak e Lawrence (1998); 

Oliveira (2018); Leon e Vatamanescu (2015); Volker, 

Phillips e Anderson (2011); Jenoveva Neto et al. (2012); 

Smith (2012). 
Ambiente Tonet e Paz (2006); Holmes (2007); Young (2010). 

Fonte: Elaborado pela Autora (2019). 

 

Os dados coletados provenientes das entrevistas foram analisados 

pela técnica análise de conteúdo e interpretados por meio do software 

NVivo®. 

NVivo® é um software projetado para organizar, analisar e achar 
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informações em dados não estruturados ou qualitativos como: mídia 

social, respostas abertas de pesquisa entrevistas, artigos, e conteúdo 

web. (Figura 12). 

 
Figura 12 - Caminho para explorar um tema específico 

 
Fonte: NVivo® (2018). 

 

Ao todo foram realizadas três entrevistas, que foram gravadas, 

transcritas e importadas para o software, para posterior análise de 

conteúdo. 

Importante salientar que os gestores, para efeito desta pesquisa, 

receberam denominações, S1, S2, S3, as quais, para manter o sigilo das 

respostas, não obedecem a sequência em que foram ranqueadas. 

No software, durante a análise das entrevistas, houve a 

identificação e distribuição das subcategorias de cada eixo, sendo 

identificadas por “Nó” e codificadas.  

Após essa análise, por meio dos recursos oferecidos pela 

ferramenta organizou-se o conteúdo selecionado, referente aos trechos 

das entrevistas, extraídos e estruturados, dentro de cada eixo e suas 

subcategorias, a saber, confiança, empatia, motivação, propósito, 

relações interpessoais, sonho, correspondentes à Pessoas; engajamento, 

experiências vividas, práticas de liderança, processos, respeito, valores, 
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condizentes à Cultura; espaços virtuais, locais de encontro naturais, 

local de trabalho, lugares diferentes, equivalentes ao Ambiente.  

Uma visão geral da ferramenta NVivo® quanto ao número de 

ocorrências e referências selecionadas por “Nó” (eixo) e cada uma de 

suas subcategorias está apresentada na Figura 13. Salienta-se que, na 

ferramenta, a palavra ‘referências’, diz respeito ao número de ocorrência 

com que cada categoria e subcategoria apareceram nas entrevistas, pois 

a análise foi feita em cima das entrevistas e não nas questões em 

separado.  

 
Figura 13 - Número de ocorrências e referências selecionadas por cada “nó”. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Cada eixo com suas respectivas subcategorias foi analisado com 

base na técnica da análise de conteúdo e apresentados a seguir.  

 

4.1 PESSOAS  

 

Com a era do conhecimento, as organizações passaram a investir 

mais nas pessoas, pois são elas, o mais importante ativo da organização, 

sendo essenciais para o seu crescimento e diferencial competitivo, uma 

vez que elas detêm o conhecimento organizacional. 

Para Jenoveva Neto et al. (2012), as pessoas são os repositórios 

de conhecimento tácito, uma vez que geram e usam o conhecimento, 

criam e formam o capital intelectual da organização.  
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Na visão de Takeuchi e Nonaka (2008), o conhecimento das 

pessoas, está principalmente no tácito, conhecimento este, fortemente 

enraizado nas ações e na experiência corporal do indivíduo, assim como 

nos ideais, valores ou emoções que ele incorpora.  

Uma abordagem da gestão do conhecimento orientada à pessoas, 

enfatiza a natureza tácita do conhecimento, e tendem a interpretá-la 

como um processo social, dependente do contexto da compreensão 

humana que requer comunicação e cognição.  

Assim, durante a análise das entrevistas, foram identificadas as 

subcategorias contempladas dentro do eixo: Pessoas, que são: confiança, 

empatia, motivação, propósito, relações interpessoais e sonho. 

Pelos dados apresentados na Tabela 1, motivação e propósito 

foram as subcategorias que apareceram com mais frequência nas 

entrevistas, correspondendo a 23 e 20 vezes, respectivamente. Empatia 

foi citada 18 vezes, seguida de sonho com 13, sendo sete vezes para 

relações interpessoais e quatro confiança. 

 
Tabela 1 - Pessoa. 

Subcategorias Frequência % 

Motivação 23 27,07 

Propósito 20 23,53 

Empatia 18 21,18 

Sonho 13 15,29 

Relações interpessoais 7 8,23 

Confiança 4 4,70 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

4.1.1 Motivação 

 

O conhecimento, compreendido por Zak (2014, tradução nossa), 

é capturado por meio do storytelling, sendo que na organização é a base 

do processo para examinar uma necessidade das pessoas e como elas 

estão se comportando. Os sete elementos de uma boa narrativa de 

Aristóteles mostram como uma boa história pode não apenas permitir 

que tenhamos uma compreensão empática de nossos usuários, mas 

também motivará a equipe de projeto a avançar em busca de uma 

solução. 

Acerca da criação e compartilhamento do conhecimento, Frantz 

(2011) afirma que, os membros devem agir de forma autônoma; propicia 

a introdução de ideias inesperadas e motiva os indivíduos a criarem 

conhecimentos. 
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Questionados, os respondentes, falaram sobre a motivação em 

suas organizações, como se verifica a seguir. 

 
Eu acho que nada supera, em termos de 

motivação, o olho no olho, uma transparência, 

porque o que acontece, na minha opinião, a pessoa 

é movida por relações pessoais. (S1) 

 

A maior motivação é aquela que acontece 

diariamente, com o reconhecimento de alguma 

tarefa cumprida, com o elogio de algum trabalho 

que foi realizado de maneira ímpar. (S2) 

 
Eu acho que o próprio fato de eu contar o meu 

sonho, motive as pessoas. O GPTW é um sonho 

meu e representa o resultado de que a empresa 

está bem, pois mostra a importância do 

reconhecimento por um órgão independente. Isso 

traz resultados e atrai talentos. Assim, o fato de ter 

contado essa história para os meus colaboradores 

motivou-os a nos inscrever, de forma que todos 

engajaram-se nesse sonho. (S3) 

 

4.1.2 Propósito 

 

Ao se referir ao modelo de Wiig, Dalkir (2005, tradução nossa) 

destaca que a perspectiva e propósito, referem-se  

 
ao fato pelo qual conhecemos algo, porém, muitas 

vezes de um ponto de vista particular ou para um 

propósito específico. Nós organizamos muito do 

nosso conhecimento usando as dimensões duais 

da perspectiva e propósito (por exemplo, 

recuperação de conhecimento just-in-time ou 

apenas o suficiente - "ondemand" conhecimento). 

 

Bates (2018, tradução nossa) recomenda algumas posturas para 

que os líderes contem suas histórias de forma a terem sucesso em suas 

relações com seus liderados, sendo que uma delas é conectar-se com as 

pessoas com visão, propósito e estratégia para que elas possam ir além e 

além. 

Os três entrevistados demonstraram que se deve ter um propósito 

na sua vida, como verifica-se a seguir, 
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Quando eu fui para os EUA, em um evento 

específico no Vale do Silício, eu contei toda a 

minha trajetória e falei pra eles que o valor de ir 

pra lá não era o conteúdo que estava no evento 

[...] Então foram dois dias de contação de história, 

e no final fomos em três, para esse evento por 

conta dessa história que eu contei e eles acharam 

importante ir também. [...] Quando eu fui mudou e 

espero que eles mudem também. Primeiro, com o 

relacionamento que eu construí lá, com as 

relações que eu construí vou ajudá-los a também 

ter essas relações mais facilmente. (S1) 

 
O propósito sempre é dar algum exemplo prático, 

qual foi a consequência e o que podemos fazer 

para melhorar. [...]. Vender, aqui, vai muito além 

de entregar um produto e pegar o valor pago por 

ele. Nós realmente nos importamos com todos os 

processos e com o cliente. (S2) 

 
No início da empresa, estava somente nós os 

fundadores, e na ocasião compartilhei com eles 

que um dia a gente ia ser GPTW, eu via as 

premiações GPTW e a plaquinha. Eu lembro que 

eu salvei a imagem de uma plaquinha e o meu 

sonho é esse, um dia a gente vai ser a melhor 

empresa para se trabalhar no Brasil. [...]. Nós 

temos uma organização muito direcionada, muito 

people driving, muito voltada e orientada a 

propósito das pessoas. (S3) 

 

4.1.3 Empatia 

 

A empatia é a capacidade de ver o mundo da outra pessoa, ou 

seja, é a tentativa de entender e experimentar as coisas como a outra 

pessoa humana compreende e experimenta. Entende-se, assim, a 

necessidade de empatia por parte dos líderes a fim de melhorar o seu 

relacionamento com seus liderados.  

Zak (2014, tradução nossa) afirma que a empatia é importante 

para as pessoas sociais porque nos permite entender como os outros 

provavelmente reagem a uma situação, incluindo aqueles com quem se 

trabalha. 
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Como se observa, todos os entrevistados citaram empatia em suas 

falas: 

 
Quando chega novas pessoas, eu quero criar um 

vínculo com elas, eu falo da minha vida, da 

trajetória. Primeiro eu pergunto qual é a trajetória, 

pergunto de sonho mesmo, qual que é o lance da 

vida da pessoa, eu falo dos meus, então eu 

considero que isso é mesmo uma história contada. 

(S1) 

 
Com certeza, porque pode ser que o ouvinte já 

tenha passado por algo parecido ou que ele se 

identifique com algum ponto da história, o que faz 

com que ele se identifique com você e estreite a 

relação que tem contigo. (S2) 

 

O exemplo da colaboradora XXX, toda a 

liberdade e todo o respeito ao tempo dela foi 

maior, sabendo do que estava acontecendo com 

ela, da importância que era. Ela me contou, 

quando ela entrou aqui na empresa, que um dos 

sonhos dela era ser mãe, e não demorou acho que 

uns 5/6 meses para acontecer isso, e eu me senti 

muito parte disso. E eu conheço o esposo dela, eu 

gosto muito dos dois. Com certeza isso 

transformou nosso dia-a-dia, saber da história dela 

e do sonho dela, transformou esse dia-a-dia, sem 

dúvida.  [...]. A Sabatina é um rito de storytelling, 

nunca tinha percebido. E é legal porque pela 

história da pessoa, pela história que ela conta, e 

pela forma como ela verbaliza essa história, você 

consegue entender a pessoa, você consegue 

entender o quanto ela está trazendo de verdade 

naquilo, o quanto ela se emociona contando a 

história dela. (S3) 

 

4.1.4 Sonho 

 

Senge (1990, p.30) afirma que nas organizações que aprendem, 

 
as pessoas expandem continuamente sua 

capacidade de criar resultados que elas realmente 

desejam, onde maneiras novas e expansivas de 
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pensar são encorajadas, onde a aspiração coletiva 

é livre, e onde as pessoas estão constantemente 

aprendendo a aprender coletivamente. 

 

Todos os entrevistados citaram o sonho relacionado com a 

existência da empresa: 

 
A própria fundação da companhia é um sonho de 

criança. Eu sou lá do XXX, eu nasci lá, eu tinha 

um sonho de ter uma empresa, eu queria ser o cara 

da computação. [...]. Outro sonho era levar a 

companhia para outros países, e a gente conseguiu 

também. (S1) 

 

Tive vários sonhos materiais que a segurança do 

trabalho pode me proporcionar. (S2) 

 

A gente costuma compartilhar muitos sonhos aqui 

dentro. [...]. Um dos nossos pontos de partida, no 

início da empresa, não digo só no início, mas até 

há uns 2 anos atrás, a gente usava muito o termo 

"o que move nossa empresa são os nossos 

colaboradores”. E aí, cada um deles sempre 

compartilhava e compartilha o seu sonho. (S3) 

 

4.1.5 Relações interpessoais 

 

Stefano (2008), ao estudar os sistemas administrativos de Likert e 

suas variáveis comparativas, diz que o sistema é composto de quatro 

alternativas de sistemas administrativos, conhecidos como: autoritário-

coercitivo, autoritário benevolente, consultivo e participativo. Eles são 

avaliados em função de certas variáveis comparativas, tais quais, 

processo decisorial, sistema de comunicações, relações interpessoais, 

sistema de recompensas e punições, natureza da liderança aplicada, 

natureza das forças motivacionais, natureza do sistema de metas e 

diretrizes. 
A liderança supõe uma forma de interagir 

prestando atenção plena à percepção de 

processos básicos da vida. Estar presente em 

cada momento tem valor intrínseco e promove a 

resiliência, a saúde, a concentração, a estabilidade 

emocional, as capacidades de interação 
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interpessoais e o entendimento dos padrões 

mentais dos outros. (SCHREINER, 2017, p.42) 

 

Dois dos entrevistados citaram momentos de relações 

interpessoais durante suas entrevistas: 

 
Nós 5 fundamos também a companhia, foi uma 

coisa junta, não foi sorte, porque se eu não fosse 

da confiança daquele cara também não estaria no 

grupo. (S1) 

 

Eu com os meus liderados tenho toda semana um 

rito de folow up ou one a one, a gente mescla, 

folow up é mais voltado para projetos e atividades, 

como é que está a tua prioridade, a tua entrega, as 

entregas do teu time, e o one a one é mais a parte 

emocional, como é que está a tua vida, como é 

que você está se sentindo. [...]. Um dos nossos 

valores é o "eu sendo eu", então a gente quer 

buscar essa verdade na pessoa. Então se ela vem 

aqui para uma entrevista de emprego, fica bem 

formal, e bem fechada, então ela não vai ser feliz 

aqui dentro, ela pode ser feliz em outras culturas. 

(S3) 

 

4.1.6 Confiança 

 

A confiança entre os membros de uma organização, para 

Medeiros, Macedo e Trindade (2013, p.68), “é gerada e desenvolvida 

como um output do processo de criação do conhecimento”. 

Segundo Abecasis (2015, p.43),  

 
para que um líder leve os seus seguidores a 

tomarem ações e consequentemente alcance dos 

seus objetivos, tem que ter a confiança dos 

mesmos. Para que exista essa confiança, os 

seguidores têm que conhecer o líder, para que 

possa existir alguma empatia entre ambas as 

partes. As histórias utilizadas para esta finalidade 

são normalmente baseadas em acontecimentos da 

sua vida que revelem algumas características e 

experiências de vida. 
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Em se tratando de confiança, dois entrevistados falaram da 

existência dela em suas empresas: 

 
Esses sócios fundadores faziam parte de uma 

outra companhia, como colaboradores mesmo, e o 

que aconteceu foi que essa companhia que a gente 

trabalhava tinha capital estrangeiro, tinha um 

investidor estrangeiro, e aí a empresa não estava 

indo bem. [...] O fundador daquela companhia 

ficou num ‘mato sem cachorro’, mas ele 

acreditava na ideia, e olhou para a equipe dele, 

tinha umas 15/16 pessoas, e chamou as que ele 

mais confiava para seguir o caminho numa nova 

empresa, mas ai como sócios, todos sócios. [...] 

nós 5 fundamos também a companhia, foi uma 

coisa junta, não foi sorte, porque se eu não fosse 

da confiança daquele cara também não estaria no 

grupo. (S1) 

 
Tem uma liderança nova no meu time [...] que é o 

gerente financeiro, antes ele fazia gestão de outro 

time, agora ele foi pro financeiro e está 

respondendo pra mim, a gente está começando 

esse processo de aproximação emocional, de 

confiança, então ele contou muita coisa da história 

dele que eu nem imaginava, que é fantástico. (S3) 

 

4.2 CULTURA 

 

A cultura tem um papel fundamental no compartilhaento do 

conhecimento na medida em que as pessoas tendem tipicamente a se 

relcionar com outras. 

Castells (2010, p.34) considera cultura como “um conjunto de 

valores e crenças que formam o comportamento, onde padrões 

repetitivos costumes repetidos por instituições e por organizações 

sociais informais”. 

As organizações aprendem como seus sistemas e cultura, retêm 

esse conhecimento e os compartilha com as pessoas. (NONAKA; 1994).  

A Tabela 2 apresenta o eixo ‘cultura’, onde se tem as seis 

categorias, a saber, engajamento, experiências vividas, práticas de 

liderança, processos, respeito, valores. 

Observa-se que 23 ocorrências referem-se à subcategoria 

experiências vividas. Práticas de liderança aparece como a segunda mais 
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destacada (20), sendo que as subcategorias: valores, processos e 

engajamento aparecerem, respectivamente, com 15, 14 e 13 vezes. A 

subcategoria respeito, apareceu somente duas vezes.  

 
Tabela 2 - Cultura. 

Subcategorias Frequência % 

Experiências vividas 23 24,56 

Práticas de liderança 20 22.98 

Valores 15 18,02 

Processos 14 17,10 

Engajamento 13 14,95 

Respeito 2 2,39 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

4.2.1 Experiências vividas 

 

Constata-se que as experiências vividas são um ponto favorável 

no compartilhamento do conhecimento. 

Nonaka (1994, tradução nossa), afirma que primeiro, o modo de 

socialização geralmente começa com a construção de uma equipe ou 

campo de interação. Este campo facilita a partilha de experiências e 

perspectivas.  

Conhecimento é uma mistura fluida de experiências, valores, 

informação contextual e intuição, formando um “painel” na mente de 

uma pessoa que a habilita a avaliar e obter novas experiências e 

informações. (DAVENPORT; PRUSAK, 1998). 

Pelos repostas dos entrevistados, verifica-se sobre experiências 

vividas, o que segue.  

 
Eu sou da cidade XXX, eu tenho muitas histórias 

pra contar, se eu falar pra alguém que eu sou de 

XXX é mais de 1 hora de histórias com esta 

pessoa. [...]. Eu fui no ano passado para os EUA, 

em um evento específico lá no Vale do Silício, e 

agora chegou a hora do evento de novo. Eu contei 

toda a minha história, toda a minha experiência 

que eu tive lá, isso foi agora, há 2 semanas atrás, 

pra convencê-los que mesmo sem orçamento 

valeria a pena ir novamente. [...]. Foram 2 dias de 

contação de história, e que no final estamos indo 

nós 3, para esse evento por conta dessa história 
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que eu contei e eles acharam importante ir 

também. (S1) 

 

Sinto-me bem e gosto de compartilhar minhas 

experiências, porque quando falo delas, são mais 

verdadeiras, já que eu vivi essas histórias. [...]. 

Nós temos clientes que contam suas experiências 

e quando lembramos repassamos essas para o time 

ou para outros clientes. (S2) 

 

Todo trimestre a gente tem também o rito de 

planejamento do próximo trimestre, uma imersão 

com a liderança, e com todo o time é toda 

segunda-feira e tem um evento que acontecia uma 

vez por trimestre. Agora pelo tamanho da 

empresa, pela complexidade que é esse evento, e 

aí é uma imersão com todo time, vai acontecer 

agora uma ou duas vezes por ano, [...] é momento 

bem especial de conexão, com emoção e também 

de compartilhamento de estratégia, um momento 

bem especial aqui para nossa cultura. [...]. A 

história da minha vida nos últimos 10 anos é 

muito fusionada com a história da empresa, então 

muitas das coisas marcantes da minha vida 

aconteceram aqui dentro nos últimos 10 anos. (S3) 

 

4.2.2 Práticas de liderança 

 

Para Oliveira (2018), além do desenvolvimento pessoal, o 

desenvolvimento da liderança compreende também o desenvolvimento 

de relacionamentos, de equipes, o próprio desenvolvimento 

organizacional e mudanças profundas nos padrões de comportamento da 

organização e em seus processos organizacionais. 

Percebe-se pelas respostas dos entrevistados, que os líderes têm 

como estratégias o hábito de promover o desenvolvimento pessoal.  

 
A gente fez ano passado e ano retrasado um 

grande programa de gestão, onde se fez a 

capacitação durante uns 6 meses, inclusive 

colhendo os feedbacks com gestores e com os 

colaboradores. Teve capacitação de liderança e 

também teve a oportunidade de saber qual era o 

perfil como gestor e qual que era o perfil que a 
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gente precisava e o que que os colaboradores 

esperavam. [...]. A gente tem reuniões quinzenais 

de gestores e também o acompanhamento de 

objetivos. [...]. Eu sou um executivo da 

companhia e eu também sou acionista, às vezes há 

um conflito de interesses, então o conselho de 

administração está entre estes dois papéis que eu 

exerço, então nos ajuda a não confundir os 

chapéus, isso também impacta na liderança. (S1) 

 

As pessoas são avaliadas o tempo todo, pelo 

desempenho e valores. Não existe um modelo 

pronto, não é um jogo que se atingir x, ganha y, é 

um processo complexo de fases, que variam desde 

produtividade, visão, pró-atividade até o jeito de 

tratar as pessoas do time. Além é claro, de tudo 

isso alinhado à valores. [...]. Algumas 

experiências ruins com lideranças de trabalhos 

anteriores me influenciaram na forma de 

abordagem da minha equipe. (S2) 

 

Nossa empresa estimula os processos de 

liderança, e se fundamenta bastante na cultura 

gerenciável, onde a gestão da cultura é uma das 

nossas responsabilidades a frente do negócio. E a 

gestão da cultura envolve a gestão de pessoas e 

suas ferramentas. [...]. Num rito de comunicação 

interna, a gente traz algum assunto relevante para 

compartilhar com todo o time, é um rito de 

comunicação e alinhamento. [...]. Mas a teoria é 

muito diferente da prática, e na prática o negócio 

foi acontecendo informalmente, eu não sabia que 

eu estava sendo líder, eu não sabia que eu estava 

liderando. Eu estava liderando, mas não era um 

negócio, agora estou liderando. Na minha agenda 

eu sei exatamente o momento que eu estou 

liderando, que eu estou executando e assim por 

diante. [...]. Nós passamos pelo primeiro 

programa de desenvolvimento de liderança no ano 

passado, que foi a capacitação dos líderes que já 

eram líderes, e esse ano tá sendo o segundo 

programa com uma consultoria. (S3) 
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4.2.3 Valores 

 

Para Leon e Vatamanescu (2015, tradução nossa), as histórias 

incorporam e transmitem as emoções das pessoas (conhecimento 

emocional) e valores (conhecimento espiritual) e, ao mesmo tempo, 

trazem para as ações que foram desenvolvidas para resolver um 

problema (conhecimento cognitivo - tácito e explícito). 

Verifica-se a existência de valores em duas empresas 

pesquisadas, como se pode observar na fala dos entrevistados. 

 
Poder crescer como pessoa e como profissional, 

aqui você aprende coisas novas diariamente. 

Aprende a ser prático, sem esquecer da base, que 

são os nossos valores. [...]. Hoje sigo essa linha 

ensinando o meu time a também trabalharem com 

responsabilidade e qualidade, assim conseguimos 

encantar os clientes. (S2) 

 

Os nossos valores são bem fortes e que nos 

orientam muito aqui nas contratações, na 

condução das nossas avaliações de desempenho. 

[...]. No primeiro passo de quem tá entrando, a 

gente pede para pessoa trazer objetos que 

representem momentos [...] E é legal porque pela 

história da pessoa, pela história que ela conta, e 

pela forma como ela verbaliza essa história, você 

consegue entender a pessoa, você consegue 

entender o quanto ela tá trazendo de verdade 

naquilo, o quanto ela se emociona contando a 

história dela. Um dos nossos valores é o "eu sendo 

eu", então a gente quer buscar essa verdade na 

pessoa. Se ela vem aqui para uma entrevista de 

emprego, fica bem formal, e bem fechada, então 

ela não vai ser feliz aqui dentro, ela pode ser feliz 

em outras culturas. Aqui dentro a gente quer 

alguém que seja muito franco, aberto, verdadeiro, 

alguém que chore, que se emocione, que ria, que 

transmita emoção, ainda que introspectiva, a gente 

tem que respeitar muito quem é tímido, não tem 

problema algum, mas é muito nesse sentido. [...]. 

Quanto mais a empresa cresce, mas a gente 

compartilha resultado com a sociedade, a gente 

tem programas sociais bem fortes aqui dentro. 

(S3) 
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A literatura deixa claro que uma compreensão das histórias 

organizacionais pode levar a uma maior compreensão da cultura da 

organização e dos valores fundamentais que sustentam esta cultura. 

(VOLKER; PHILLIPS; ANDERSON (2011) 

 

4.2.4 Processos 

 

O conhecimento está presente em todos os processos e se bem 

desenhado pode garantir um efetivo fluxo de conhecimentos. 

(JENOVEVA NETO et al. (2012, p.7) 

As empresas têm vários processos, dentre eles, cita-se processo 

de seleção, planejamento, imersão. 

 
Nas entrevistas a gente costuma contar bastante 

histórias, o nosso processo de seleção é bem 

criterioso, regra muito alta, a gente faz entrevista 

com o gestor e com algumas pessoas da equipe, se 

a pessoa for muito bem, ela fez um teste técnico, 

se ela foi muito bem em todos os aspectos, isso 

ainda é o suficiente, a gente traz essa pessoa pra 

cá para um processo de imersão. [...]. Reunião 

geral tem uma reunião mensal, que a gente chama 

de bate papo geral, que é feito ali na copa, que 

reúne todo mundo, temas não aleatórios, mas 

falando de planejamento, falando do futuro, e 

também falando do que vem acontecendo. (S1) 

 

Sempre temos reuniões periódicas, em grupo e 

também individualmente e sempre abro espaço 

para falarem o que acham, darem opinião ou até 

mesmo alguma solução. Muitas vezes eles dizem 

algo que ainda não tínhamos pensado, por isso é 

importante essa abertura. (S2) 

 

Num rito de comunicação interna, a gente traz 

algum assunto relevante para compartilhar com 

todo o time, faz um ‘QNA’ com o time, é um rito 

de comunicação e alinhamento. [...]. Nós temos 

um rito com toda a camada de liderança, então 

desde a coordenação, gestão e direção, todo 

mundo junto e eu que lidero esse ritmo,  as 

pessoas têm liberdade para proporem 
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apresentações, coisas que são importantes 

compartilhar, é um rito fundamental para o 

alinhamento para a camada de liderança, não é um 

rito de prestação de contas é um rito de debates, 

discussão de alinhamentos, workshop, a gente 

pega alguma coisa que seja relevante, 

planejamento também, nosso planejamento ele é 

trimestral. [...]. Todo trimestre a gente tem 

também o rito de planejamento do próximo 

trimestre, uma imersão com a liderança, e com 

todo o time toda segunda-feira e tem um evento 

que acontecia uma vez por trimestre agora pelo 

tamanho da empresa, pela complexidade que é 

esse evento, e aí é uma imersão com todo time, 

vai acontecer atualmente uma ou duas vezes por 

ano, que inclusive vai acontecer agora na próxima 

semana. É um momento bem especial de conexão, 

com emoção e também de compartilhamento de 

estratégia, um momento bem especial aqui pra 

nossa cultura. [...]. Nós temos um rito no processo 

seletivo que se chama Sabatina, apesar do nome 

agressivo, é o momento de bastante engajamento. 

A última etapa do processo seletivo é uma etapa 

de "feed cultural" e nós chamamos pessoas de 

vários times, aleatoriamente, independente de 

hierarquia, de tempo de empresa, e estas pessoas 

vão conversar com quem está querendo entrar 

aqui dentro, e elas vão fazer perguntas totalmente 

aleatórias, não existe um roteiro. E o primeiro 

passo da Sabatina com quem está entrando, a 

gente pede para pessoa trazer objetos que 

representem momentos. E é legal porque pela 

história da pessoa, pela história que ela conta, e 

pela forma como ela verbaliza essa história, você 

consegue entender a pessoa, você consegue 

entender o quanto ela está trazendo de verdade 

naquilo, o quanto ela se emociona contando a 

história dela. (S3) 

 

4.2.5 Engajamento 

 

Kim e Park (2017) citam a importância do papel que engajamento 

do trabalho do empregado tem sobre as relações entre vários fatores na 

organização, incluindo justiça processual organizacional, 
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compartilhamento de conhecimento e comportamentos inovadores de 

trabalho.   

Verifica-se, por meio das entrevistas, que as empresas 

consultadas estimulam o engajamento das pessoas nas suas 

organizações, como se pode observar a seguir. 

 
A gente tem reuniões quinzenais de gestores e 

temos, também, o acompanhamento de objetivos. 

[...]. Nós temos as chamadas ‘daily’, que são as 

reuniões diárias onde as pessoas falam o que 

fizeram ontem, o que vão fazer hoje, ou se tem 

alguma dificuldade", para acontecer o 

alinhamento mesmo entre as equipes. [...].Tem 

uma reunião mensal, que a gente chama de bate 

papo geral, que é feito ali na copa, que reúne todo 

mundo, temas não aleatórios, mas falando de 

planejamento, falando do futuro, e também 

falando do que vem acontecendo. (S1) 

 
Sempre temos reuniões periódicas, em grupo e 

também individualmente e sempre abro espaço 

para falarem o que acham, darem opinião ou até 

mesmo alguma solução. Muitas vezes eles dizem 

algo que ainda não tínhamos pensado, por isso é 

importante essa abertura. (S2) 

 

Eu com os meus liderados tenho toda semana um 

rito de folow up ou one a one, a gente mescla, 

folow up é mais voltado para projetos e atividades, 

como é que está a tua prioridade, a tua entrega, as 

entregas do teu time, e o one a one é mais a parte 

emocional, como é que está a tua vida, como é 

que está se sentindo. [...]. Nós temos um rito que 

nós chamamos de ‘guilda’ de gestão que acontece 

toda segunda-feira das 10:30 até meio-dia, então 

uma hora e meia com toda a camada de liderança, 

então desde a coordenação, gestão e direção, 

então é todo mundo junto e aí eu que lidero esse 

ritmo,  eu trago algum, também as pessoas têm 

liberdade para proporem apresentações, coisas que 

são importantes compartilhar, e é um rito 

fundamental para o alinhamento para a camada de 

liderança, não é um rito de prestação de contas é 

um rito de debates, discussão de alinhamentos, 
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workshop, a gente pega alguma coisa que seja 

relevante, planejamento também nosso 

planejamento ele é trimestral. (S3) 

 

4.2.6 Respeito 

 

Smith (2012, tradução nossa), afirma que existe uma justificação 

para contar histórias, simplesmente porque funciona. Um dos motivos 

que nos mostram o porquê da eficácia de contar uma história, está o 

respeito, contar histórias mostra respeito pelo público. 

Pode-se verificar pelas entrevistas que o respeito está muito 

presente na empresa do entrevistado S3. 

 
E é legal porque pela história da pessoa, pela 

história que ela conta, e pela forma como ela 

verbaliza essa história, você consegue entender a 

pessoa, você consegue entender o quanto ela está 

trazendo de verdade e respeito naquilo, o quanto 

ela se emociona contando a história dela. [...]. O 

exemplo da XXX, toda a liberdade e todo o 

respeito ao tempo dela foi maior, sabendo do que 

estava acontecendo com ela, da importância que 

era. Ela me contou, quando ela entrou na empresa, 

que um dos sonhos dela era ser mãe, e não 

demorou acho que uns 5/6 meses pra acontecer 

isso, e eu me senti muito parte disso. E eu 

conheço o esposo dela, eu gosto muito dos dois. 

Com certeza isso transformou nosso dia-a-dia, 

saber da história dela, e do sonho dela, 

transformou esse dia-a-dia, sem dúvida. (S3) 

 

A literatura deixa claro que uma compreensão das histórias 

organizacionais pode levar a uma maior compreensão da cultura da 

organização e dos valores fundamentais que sustentam esta cultura. 

(VOLKER; PHILLIPS; ANDERSON (2011) 

 

4.3 AMBIENTE  

 

As organizações devem se preocupar com o compartilhamento 

desse conhecimento tácito. Necessitam, de acordo com Tonet e Paz 

(2006), terem ambientes favoráveis a criação e compartilhamento do 

conhecimento; ambientes que propiciem o encontro facilitando as 
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conversas, fazendo com que os indivíduos se habituem a falar e ouvir de 

forma a compartilhar experiências como fonte de aprendizagem. 

Como terceiro eixo (categoria), tem-se ambiente. Suas 

subcategorias são: espaços virtuais, locais de encontros naturais, local de 

trabalho e lugares diferentes. (Tabela 3) 

 
Tabela 3 - Ambiente. 

Subcategorias Frequência % 

Local de trabalho 21 72,41 

Lugares diferentes 4 13,80 

Locais de encontros 

naturais 

3 10,34 

Espaços virtuais 1 3,45 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

4.3.1 Local de trabalho 

 

 

Todas as organizações empreendedoras têm histórias que são 

compartilhadas pelos membros da organização. De acordo com Holmes 

(2007), eles compartilham histórias uns com os outros e com pessoas de 

fora da organização. Um uso da narrativa nas organizações é descrever 

aleatoriamente lembranças e fragmentos de experiências, pois histórias 

contadas no local de trabalho podem ajudar a construir um ambiente de 

trabalho produtivo. 

Em se tratando de local de trabalho, dois entrevistados falaram de 

suas empresas: 

 
Tem várias áreas aqui na companhia, em todas as 

áreas que eu coordeno tem reuniões no mínimo 

semanal e quase que diária também. [...]. Tem o 

painel de inovação, o ano passado foram 16 

ideias, e a gente implantou 4, é bem colaborativo. 

(S1) 

 

Sempre temos reuniões periódicas, em grupo e 

também individualmente e sempre abro espaço 

para falarem o que acham, darem opinião ou até 

mesmo alguma solução. Muitas vezes eles dizem 

algo que ainda não tínhamos pensado, por isso é 

importante essa abertura. (S2) 
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4.3.2 Lugares diferentes 

 

Lugares diferentes são espaços fora do ambiente organizacional, 

onde segundo o entrevistado S3 realizam encontros não formais.  

 

Eu com os meus liderados tenho toda semana um 

rito de folow up ou one a one, a gente mescla, 

folow up é mais voltado para projetos e atividades, 

como é que está a tua prioridade, a tua entrega, as 

entregas do teu time, e o one a one é mais a parte 

emocional, como é que está a tua vida, como é 

que está se sentindo. [...]. Nós temos um rito que 

nós chamamos de ‘guilda’ de gestão que acontece 

toda segunda-feira das 10:30 até meio-dia, então 

uma hora e meia com toda a camada de liderança, 

desde a coordenação, gestão e direção, é todo 

mundo junto e eu que lidero esse ritmo,  eu trago 

algum, também as pessoas têm liberdade para 

proporem apresentações, coisas que são 

importantes compartilhar, e é um rito fundamental 

para o alinhamento para a camada de liderança, 

não é um rito de prestação de contas é um rito de 

debates, discussão de alinhamentos, workshop, a 

gente pega alguma coisa que seja relevante, 

planejamento também nosso planejamento ele é 

trimestral. [...]. Então todo trimestre a gente tem 

também o rito de planejamento do próximo 

trimestre, uma imersão com a liderança, e com 

todo time tem a ‘afiação’ que é toda segunda-feira 

e tem a ‘cíclica’ que é um evento que acontecia 

uma vez por trimestre agora pelo tamanho da 

empresa pela complexidade que é esse evento, e aí 

é uma imersão com todo time ele acontece, vai 

acontecer agora uma ou duas vezes por ano, que 

inclusive vai acontecer agora na próxima semana, 

é momento bem especial de conexão, com emoção 

e também de compartilhamento de estratégia, um 

momento bem especial aqui pra nossa cultura. 

(S3) 
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4.3.3 Locais de encontros naturais 

 

Os lugares de encontros naturais são espaços propícios ao 

compartilhamento do conhecimento, onde as pessoas se encontram para 

um bate papo. 

Observa-se que apenas uma empresa usa de locais naturais, 

espaço este, tais como copa, corredores.  

 
Tem uma reunião mensal, que a gente chama de 

bate papo geral, que é feito na copa, que reúne 

todo mundo, temas não aleatórios, mas falando de 

planejamento, falando do futuro, e também 

falando do que vem acontecendo. [...]. Tem esse 

espaço da entrevista. Tem os nossos almoços. [...]. 

Na copa tem o pôquer toda a semana, então tem a 

mesa de pôquer, tinha pebolim, agora tem 

fliperama, tem violão, tem um batuque, então toda 

a sexta feira a gente tem chop ali pago pela 

companhia. [...]. Ali na copa, é nosso lugar de 

descompressão, é um lugar de contação de 

histórias da galera. (S1) 

 

4.3.4 Espaços virtuais 

 

Uma outra ferramenta usada na criação, armazenamento e 

compartilhamento do conhecimento é a Voz por IP. Ferramentas de 

pesquisa avançada têm como finalidade identificar, criar e aplicar 

conhecimento. Identifica-se que Clusters de conhecimento, Localizador 

especializado, Espaços virtuais de trabalho colaborativo são ferramentas 

que servem para os cinco processos: identificando, criando, 

armazenando, compartilhando e aplicando conhecimento. Young (2010, 

tradução nossa) 

Interessante perceber que apenas uma das empresas tem um canal 

de comunicação com o presidente. 

 
Também tem dois outros canais, um canal para 

esse bate papo, que o pessoal manda pergunta 

qualquer para os gestores responderem, que é 

aberto para todo mundo, e tem o outro canal que é 

com o presidente da companhia, é fale com o 

presidente. (S1) 
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Após a análise das entrevistas, formou-se uma nuvem de 

palavras, que é uma representação visual de dados de textos feita de 

palavras que, juntas, se assemelham a uma forma nebulosa. Cada 

palavra tem seu tamanho gerado pela relevância num texto. O tamanho 

de uma palavra mostra quão importante ela é, ou seja, quantas vezes 

aparece em um texto. No caso específico desta tese, refere-se à 

frequência das palavras que aparecem nas entrevistas, onde se 

destacaram as palavras: história, empresa e pessoas. (Figura 14). 

Figura 14 - Nuvem de palavras. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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5 ESTRATÉGIAS DE STORYTELLING 

 

5.1 CRIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 

 

As estratégias foram criadas, como abordado no item 3.4, 

fundamentadas nos aspectos teóricos, no resultado da pesquisa 

qualitativa, assim como, nas características facilitadoras de Frantz 

(2011). 

Essas estratégias têm como propósito final estabelecer ações que 

devem ser utilizadas, em nível estratégico, de forma a usar o storytelling 

para a comunicação de líderes visando o compartilhamento do seu 

conhecimento tácito. 

Para a criação das estratégias fundamentou-se na literatura, nos 

eixos: Pessoas, Cultura, Ambiente, nas subcategorias, quais sejam, 

Confiança, Empatia, Motivação, Propósito, Relações interpessoais, 

Sonho, Engajamento, Experiências vividas, Práticas de liderança, 

Processos, Respeito, Valores, Espaços virtuais, Locais de encontros 

naturais, Local de trabalho, Lugares diferentes, e nas características 

facilitadoras de Frantz (2011), correspondentes a fase 1 - 

compartilhamento do conhecimento tácito, as quais são: 

Estabelecimento de laços sociais, Compartilhamento de emoções, 

sentimentos e modelos mentais, Desenvolvimento de confiança mútua, 

Promoção de interatividade por meio de diálogos pessoais, 

Compartilhamento de experiências, Sincronismo entre indivíduos, 

Formação de equipe auto-organizada, Aspiração de metas comuns e 

desafiadoras.  

 

5.1.1 Apresentação das estratégias criadas 

 

Foram criadas 20 estratégias de storytelling, a saber: 

 

1. Fomentar a empatia fazendo com que o líder tenha a capacidade de 

gerenciar o seu relacionamento com os outros promovendo a 

interatividade por meio de diálogos pessoais. 

2. Investir na motivação de seus colaboradores de modo a viabilizar 

ações que fortaleçam o compartilhamento de experiências. 
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3. Identificar o que motiva cada um dos colaboradores, com o propósito 

de preparar o treinamento motivacional ideal para cada grupo, 

facilitando a construção e alcance de metas comuns e desafiadoras. 

4. Compreender as pessoas da organização para que eles tenham a 

liberdade de expressar seus propósitos de vida e profissional 

favorecendo os diálogos pessoais autênticos. 

5. Desenvolver mecanismos organizacionais capazes de criar equipes 

auto-organizadas, agregar novas pessoas e favorecer o 

compartilhamento de propósitos comuns.  

6. Permitir que os indivíduos, dentro da organização, possam 

manifestar seus sonhos, visto que esta manifestação pode transformar 

o dia a dia da empresa, pois é por meio deles que existe o 

compartilhamento de emoções, sentimentos e modelos mentais.  

7. Estimular a confiança entre os membros da organização, uma vez 

que ela é criada e fortalecida na relação interpessoal, promovendo o 

desenvolvimento de confiança mútua. 

8. Encorajar o líder a externalizar a sua personalidade, a fim de 

garantir, com seus liderados, a aspiração de metas comuns e 

desafiadoras e fortalecer as relações interpessoais. 

9. Propiciar um clima favorável às relações interpessoais, com a 

finalidade de permitir o desenvolvimento de afetividade e confiança 

mútua entre os membros da organização.  

10. Incentivar o engajamento das pessoas nas tarefas do dia a dia da 

organização, nas diversas equipes de trabalho de forma a 

conhecerem e se inteirarem dos processos com a finalidade do 

desenvolvimento de confiança mútua.  

11. Inspirar as pessoas a irem além, compartilhando emoções, 

sentimentos e modelos mentais, com o intuito de impulsionar o 
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engajamento dos funcionários e criar ambientes de trabalho 

inclusivos e harmoniosos. 

12. Possibilitar o compartilhamento de experiências vividas dentro da 

organização, por meio de ambientes que facilitem o diálogo, 

estimulando o hábito de ouvir e ser ouvido de maneira a colaborar na 

aspiração de metas comuns e desafiadoras. 

13. Empregar, por parte dos líderes, práticas de liderança, tais como, 

comunicação, paixão pelo que faz, motivação, inspiração e emoções. 

Essas práticas devem surgir, dentro de um determinado contexto 

organizacional, a partir da interação entre líderes e liderados gerando 

o compartilhamento de emoções, sentimentos e modelos mentais.  

14. Identificar, enfatizar e fazer cumprir os valores da organização, 

mantendo o foco para seus propósitos, em busca da obtenção de 

resultados favoráveis, aspiração de metas comuns e desafiadoras. 

15. Garantir o respeito pelas pessoas, o que corresponde estar atento às 

mesmas, considerando suas opiniões e atitudes, o que favorecerá o 

fortalecimento das relações pessoais contribuindo para o 

estabelecimento de laços sociais.  

16. Permitir e estimular que o líder possa reunir seus liderados no 

próprio lugar de trabalho com o intuito de trocar experiências e 

favorecer o desenvolvimento pessoal. 

17. Criar um ambiente formal para a realização de reuniões, conversas 

ou discussões, de modo a agregar pessoas com conhecimentos 

distintos e/ou de outras áreas da organização objetivando colaborar 

na formação de equipes auto-organizadas.  

18. Consentir que as pessoas utilizem de locais de encontro naturais 

(cantina, cozinhas, corredores e outros) para terem a oportunidade de 

navegarem pela mesma energia, num ambiente inclusivo que 

oportunize trocas e o estabelecimento de laços sociais.  
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19. Fomentar, por parte dos líderes a comunicação entre seus liderados 

em lugares diferentes, fora do ambiente organizacional, com a 

finalidade de compartilhamento de experiências.  

20. Assegurar ambientes virtuais - e-mails, videoconferências, redes 

sociais - propiciando que, simultaneamente, dois ou mais membros 

da organização partilhem o mesmo momento com sincronismo. 

 

5.2 VALIDAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 

 

Para a validação das estratégias fez-se uso de um questionário, 

contendo as 20 estratégias, o qual os especialistas, três de cada área: 

gestão do conhecimento, storytelling e liderança, puderam avaliá-las, 

sendo que suas respostas foram baseadas em uma escala Likert, que vai 

de concordo totalmente a discordo totalmente. (Apêndice C) 

Pelos dados apresentados na Tabela 4, afirma-se que nenhuma 

das estratégias foi rejeitada, contudo, em 5 estratégias houveram a 

necessidade de alterações em seus textos, conforme sugestões dos 

especialistas. 

Dois, dos nove, especialistas concordaram parcialmente com as 

estratégias 2 e 16, enquanto os demais concordaram totalmente. A 

estratégia 3 teve apenas um especialista que concordou parcialmente, 

assim como, as 4, 5, 7, 11 e 17. Três especialistas não concordaram e 

nem discordaram das estratégias 8, 13 e 19. 

 
Tabela 4 - Resultado da avaliação das estratégias pelos especialistas. 

Estratégia 
Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Não 

concordo 

e nem 

discordo 

Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 

1 9     

2 7 2    

3 8 1    

4 8 1    

5 8 1    

6 9     

7 8 1    
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8 8  1   

9 9     

10 9     

11 8 1    

12 9     

13 8  1   

14 9     

15 9     

16 7 2    

17 8 1    

18 9     

19 8  1   

20 9     

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

5.3 ESTABELECIMENTO DAS ESTRATÉGIAS 

 

As estratégias representam elementos diretivos e de controle para 

se utilizar o storytelling para a comunicação de líderes visando o 

compartilhamento do seu conhecimento tácito. 

Após a análise dos especialistas e suas sugestões houve a 

necessidade de alterações no texto das estratégias números 1, 10, 13, 14 

e 16 (Quadro 26). 

 
Quadro 26 - Estratégias com os textos alterados 

Nº  Estratégia 

1 original Fomentar a empatia fazendo com que o líder tenha a 

capacidade de gerenciar o seu relacionamento com os 

outros promovendo a interatividade por meio de diálogos 

pessoais. 

1 alterada Fomentar a empatia fazendo com que o líder tenha a 

capacidade de se relacionar com os outros utilizando a 

escuta ativa e técnicas de comunicação para promover a 

interatividade por meio de diálogos pessoais autênticos. 

10 original Incentivar o engajamento das pessoas nas tarefas do dia a 

dia da organização, nas diversas equipes de trabalho de 
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forma a conhecerem e se inteirarem dos processos com a 

finalidade do desenvolvimento de confiança mútua. 

10 alterada Incentivar o engajamento das pessoas nas tarefas do dia a 

dia da organização, por meio do emprego de diferentes 

táticas de influência por parte dos líderes, com a finalidade 

de evitar a resistência e o conformismo, e promover o 

comprometimento afetivo e o desenvolvimento de relações 

de confiança mútua. 

13 original Empregar, por parte dos líderes, práticas de liderança, tais 

como, comunicação, paixão pelo que faz, motivação, 

inspiração e emoções. Essas práticas devem surgir, dentro 

de um determinado contexto organizacional, a partir da 

interação entre líderes e liderados gerando o 

compartilhamento de emoções, sentimentos e modelos 

mentais. 

13 alterada Empregar, por parte dos líderes, práticas de liderança, tais 

como, uso do storytelling, paixão pelo que faz, uso de 

técnicas de motivação, inspiração pelo exemplo pessoal, 

compartilhamento de conhecimentos tácitos, etc. Essas 

práticas devem surgir, dentro de um determinado contexto 

organizacional, a partir da interação autêntica entre líderes 

e liderados com vistas ao compartilhamento de emoções, 

sentimentos e modelos mentais. 

14 original Identificar, enfatizar e fazer cumprir os valores da 

organização, mantendo o foco para seus propósitos, em 

busca da obtenção de resultados favoráveis, aspiração de 

metas comuns e desafiadoras. 

14 alterada Estabelecer e fazer cumprir os valores da organização, 

mantendo o foco na visão de futuro, em busca da obtenção 

de resultados éticos e favoráveis e na construção e alcance 

de metas comuns e desafiadoras. 

16 original Permitir que o líder possa reunir seus liderados no próprio 

lugar de trabalho com o intuito de trocar experiências. 

16 alterada Permitir e estimular que o líder possa reunir seus liderados 

no próprio lugar de trabalho com o intuito de trocar 

experiências e favorecer o desenvolvimento pessoal. 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Isso posto, as estratégias de storytelling para a comunicação de 

líderes visando o compartilhamento do seu conhecimento tácito, são 

elencadas a seguir: 

 

• Propiciar um clima favorável às relações interpessoais, com a 
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finalidade de permitir o desenvolvimento de afetividade e confiança 

mútua entre os membros da organização.  

• Inspirar as pessoas a irem além, compartilhando emoções, 

sentimentos e modelos mentais, com o intuito de impulsionar o 

engajamento dos funcionários e criar ambientes de trabalho 

inclusivos e harmoniosos.  

• Fomentar a empatia fazendo com que o líder tenha a capacidade de 

relacionar-se com os outros utilizando a escuta ativa e técnicas de 

comunicação para promover a interatividade por meio de diálogos 

pessoais autênticos.  

• Investir na motivação de seus colaboradores de modo a viabilizar 

ações que fortaleçam o compartilhamento de experiências.  

• Identificar o que motiva cada um dos colaboradores, com o propósito 

de preparar o treinamento motivacional ideal para cada grupo, 

facilitando a construção e alcance de metas comuns e desafiadoras.  

• Compreender as pessoas da organização para que eles tenham a 

liberdade de expressar seus propósitos de vida e profissional 

favorecendo os diálogos pessoais autênticos. 

• Desenvolver mecanismos organizacionais capazes de criar equipes 

auto-organizadas, agregar novas pessoas e favorecer o 

compartilhamento de propósitos comuns.  

• Permitir que os indivíduos, dentro da organização, possam 

manifestar seus sonhos, visto que esta manifestação pode transformar 

o dia a dia da empresa, pois é por meio deles que existe o 

compartilhamento de emoções, sentimentos e modelos mentais.   

• Estimular a confiança entre os membros da organização, uma vez 

que ela é criada e fortalecida na relação interpessoal, promovendo o 

desenvolvimento de confiança mútua.   

• Encorajar o líder a externalizar a sua personalidade, a fim de 

garantir, com seus liderados, a aspiração de metas comuns e 

desafiadoras e fortalecer as relações interpessoais.  
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• Incentivar o engajamento das pessoas nas tarefas do dia a dia da 

organização, através do emprego de diferentes táticas de influência 

por parte dos líderes, com a finalidade de evitar a resistência e o 

conformismo, e promover o comprometimento afetivo e o 

desenvolvimento de relações de confiança mútua.   

• Possibilitar o compartilhamento de experiências vividas dentro da 

organização, por meio de ambientes que facilitem o diálogo, 

estimulando o hábito de ouvir e ser ouvido de maneira a colaborar na 

aspiração de metas comuns e desafiadoras. 

• Empregar, por parte dos líderes, práticas de liderança, tais como, uso 

do storytelling, paixão pelo que faz, uso de técnicas de motivação, 

inspiração pelo exemplo pessoal, compartilhamento de 

conhecimentos tácitos, etc. Essas práticas devem surgir, dentro de 

um determinado contexto organizacional, a partir da interação 

autêntica entre líderes e liderados com vistas ao compartilhamento de 

emoções, sentimentos e modelos mentais.  

• Estabelecer e fazer cumprir os valores da organização, mantendo o 

foco na visão de futuro, em busca da obtenção de resultados éticos e 

favoráveis e na construção e alcance de metas comuns e 

desafiadoras. 

• Garantir o respeito pelas pessoas, o que corresponde estar atento às 

mesmas, considerando suas opiniões e atitudes, o que favorecerá o 

fortalecimento das relações pessoais contribuindo para o 

estabelecimento de laços sociais.  

• Permitir e estimular que o líder possa reunir seus liderados no 

próprio lugar de trabalho com o intuito de trocar experiências e 

favorecer o desenvolvimento pessoal. 

• Criar um ambiente formal para a realização de reuniões, conversas 

ou discussões, de modo a agregar pessoas com conhecimentos 

distintos e/ou de outras áreas da organização objetivando colaborar 

na formação de equipes auto-organizadas.  

• Consentir que as pessoas utilizem de locais de encontro naturais 

(cantina, cozinhas, corredores e outros) para terem a oportunidade de 
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navegarem pela mesma energia, num ambiente inclusivo que 

oportunize trocas e o estabelecimento de laços sociais.  

• Fomentar por parte dos líderes, a comunicação entre seus liderados 

em lugares diferentes, fora do ambiente organizacional, com a 

finalidade de compartilhamento de experiências.  

• Assegurar ambientes virtuais - e-mails, videoconferências, redes 

sociais - propiciando que, simultaneamente, dois ou mais membros 

da organização partilhem o mesmo momento com sincronismo. 

Após o estabelecimento das 20 (vinte) estratégias, as mesmas 

foram compiladas em 7 (sete) diretrizes fundamentais para a utilização 

do storytelling. São elas: Inclusão; Automotivação; Respeito Mútuo; 

Liberdade; Interpessoalidade; Ambiência; Humanização. 

Assim sendo, a partir dos dados levantados, foi criado um 

arcabouço conceitual denominado de Hélice Tríplice do Storytelling, 

onde se tem representada a inter-relação dos eixos Pessoas - Cultura - 

Ambiente, a qual é a chave do storytelling para a comunicação de 

líderes. E, é nessa inter-relação que haverá o compartilhamento do 

conhecimento por meio do estabelecimento de laços sociais, 

compartilhamento de emoções, sentimentos e modelos mentais, 

desenvolvimento de confiança mútua, promoção de interatividade por 

meio de diálogos pessoais, compartilhamento de experiências, 

sincronismo entre indivíduos, formação de equipe auto-organizada, 

aspiração de metas comuns e desafiadoras, e que permitiram extrair as 

estratégias, bem como representar as diretrizes criadas. (Figura 15). 
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Figura 15 - Hélice Tríplice do Storytelling. 

 
 

Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

 

A Hélice Tríplice do Storytelling proporciona uma visão 

integrada das análises das categorias e subcategorias propiciando a 

elaboração das estratégias de storytelling para a comunicação de líderes 

visando o compartilhamento do seu conhecimento tácito. 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA FUTURAS 

PESQUISAS  

 

6.1 CONCLUSÕES 

 

A competitividade que se instaurou a partir do século 21 no 

mercado de trabalho, fez com que as organizações procurassem, dia a 

dia, novas vantagens para se manterem competitivas, se tornando assim 

a melhor opção para seus clientes, internos e externos. 

Os funcionários de uma empresa são um dos melhores geradores 

de vantagens competitivas. Eles contribuem para alcançar os melhores 

resultados por meio de seus conhecimentos, habilidades e atitudes, mas 

especialmente através de sua liderança. 

O papel desempenhado por um líder é imprescindível, para a 

organização, pois incentiva seus funcionários a serem capacitados, 

proativos, eficientes e orientados à soluções dentro de uma equipe de 

trabalho. 

O líder deve ser fonte de inspiração, influenciar e guiar seus 

liderados. A influência de um líder vai muito além da dimensão 

individual, ele necessita constantemente buscar novas formas de 

promover o trabalho em equipe e mostrar que os melhores resultados 

dependem do comprometimento de toda a equipe, e não apenas de 

poucos. 

Sabe-se que a comunicação do líder deve ser orientada para o seu 

conhecimento tácito. Conhecimento, esse, pessoal e nada fácil de ser 

verbalizado, o que torna o seu compartilhamento dificultoso. 

O ‘gargalo do conhecimento’ para a comunicação de líderes, ou 

seja, como o líder pode expressar o seu conhecimento tácito, pode ser 

resolvido por meio do storytelling. 

Nesse sentido, o objetivo geral desta tese, estabelecer estratégias 

de storytelling para a comunicação de líderes visando o 

compartilhamento do seu conhecimento tácito é de suma importância, 

dado que a história, contada por líderes é capaz de criar um fio comum 

ao longo de um projeto de forma a inspirar seus liderados. 

Para atingir o objetivo geral deste estudo, foram criadas 

estratégias fundamentadas nos aspectos teóricos deste estudo, no 

resultado da pesquisa qualitativa, assim como, nas características 

facilitadoras de Frantz (2011). 

Essas estratégias têm como propósito final estabelecer ações que 

devem ser utilizadas, em nível estratégico, de forma a usar o storytelling 

para a comunicação de líderes visando o compartilhamento do seu 
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conhecimento tácito. 

Para a criação das estratégias fundamentou-se na literatura, nos 

eixos: Pessoas, Cultura, Ambiente, nas subcategorias, quais sejam, 

Confiança, Empatia, Motivação, Propósito, Relações interpessoais, 

Sonho, Engajamento, Experiências vividas, Práticas de liderança, 

Processos, Respeito, Valores, Espaços virtuais, Locais de encontros 

naturais, Local de trabalho, Lugares diferentes, e nas características 

facilitadoras de Frantz (2011), correspondentes a fase 1 - 

compartilhamento do conhecimento tácito, as quais são: 

Estabelecimento de laços sociais, Compartilhamento de emoções, 

sentimentos e modelos mentais, Desenvolvimento de confiança mútua, 

Promoção de interatividade por meio de diálogos pessoais, 

Compartilhamento de experiências, Sincronismo entre indivíduos, 

Formação de equipe auto-organizada, Aspiração de metas comuns e 

desafiadoras.  

Foram estabelecidas 20 (vinte) estratégias validadas pelos 

especialistas, as quais foram compiladas em 7 (sete) diretrizes 

fundamentais para a utilização do storytelling. São elas: Inclusão; 

Automotivação; Respeito Mútuo; Liberdade; Interpessoalidade; 

Ambiência; Humanização. 

A partir dos dados levantados, foi criado um arcabouço 

conceitual denominado de Hélice Tríplice do Storytelling, onde se tem 

representada a inter-relação dos eixos Pessoas - Cultura - Ambiente, a 

qual é a chave do storytelling para a comunicação de líderes. E é nessa 

inter-relação que haverá o compartilhamento do conhecimento, por meio 

do estabelecimento de laços sociais, compartilhamento de emoções, 

sentimentos e modelos mentais, desenvolvimento de confiança mútua, 

promoção de interatividade por meio de diálogos pessoais, 

compartilhamento de experiências, sincronismo entre indivíduos, 

formação de equipe auto-organizada, aspiração de metas comuns e 

desafiadoras, e que permitiram extrair as estratégias, bem como 

representar as diretrizes criadas. 

A Hélice Tríplice do Storytelling permitiu uma visão integrada 

das análises das categorias e subcategorias propiciando a elaboração das 

estratégias de storytelling para a comunicação de líderes visando o 

compartilhamento do seu conhecimento tácito. 

As estratégias representam elementos diretivos e de controle para 

se utilizar o storytelling para a comunicação de líderes visando o 

compartilhamento do seu conhecimento tácito.  

Essas estratégias, devem orientar, em nível estratégico, o que diz 

respeito às pessoas, cultura e ambiente, particularmente no que tange a 
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confiança, empatia, motivação, propósito, relações interpessoais, sonho, 

engajamento, experiências vividas, práticas de liderança, processos, 

respeito, valores, espaços virtuais, locais de encontro naturais, local de 

trabalho, lugares diferentes, de seus liderados. 

Finalmente, pode-se concluir que o storytelling aplicado às 

organizações privadas, mostrou ser uma tática na orientação da gestão 

do conhecimento, nos processos de mudanças, para a comunicação 

organizacional, na disseminação das estratégias, dentre outros. 

O storytelling na liderança ajuda a compartilhar O conhecimento 

tácito, superar mentalmente barreiras, explicar objetivos e obter apoio 

para seus liderados. Melhora o potencial inovador das pessoas, faz a 

comunicação ser mais fácil e explica as diferenças existentes entre elas. 

 

6.2 RECOMENDAÇÕES PARA FUTURAS PESQUISAS  

 

Faz-se necessário a continuidade de estudos que versem sobre o 

compartilhamento do conhecimento tácito, no que tange a sua 

ferramenta storytelling. 

Haja vista o assunto ainda ser pouco explorado, comprova-se a 

necessidade de manter-se em constante atualização devido ao 

surgimento de novos estudos em trabalhos científicos e o surgimento de 

novos conceitos. 
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APÊNDICE A – Revisão integrativa 

 

1 ETAPAS DA REVISÃO INTEGRATIVA 

 

1.1 Formulação da questão norteadora 

 

Nesta etapa, após a identificação do tema, definiu-se a pergunta 

da pesquisa que norteou o processo da revisão integrativa: Qual a 

contribuição do storytelling no compartilhamento do conhecimento 

tácito para a comunicação dos líderes? 

 

1.2 Coleta de dados  

 

Em seguida, de posse da pergunta da pesquisa, foram definidos os 

descritores ou palavras-chave, quais foram: Storytelling, 

Compartilhamento do Conhecimento, Conhecimento tácito, 

Comunicação de líderes.  

Para se ter acesso aos mais variados estudos e pesquisas no 

âmbito mundial, algumas bases de dados serviram de embasamento para 

o presente estudo, são elas: Scopus e Web of Science. Salienta-se que 

essa opção foi por serem umas das mais conceituadas bases de dados de 

resumos e citações de literaturas científica multidisciplinares. 
Scopus é o maior banco de dados de resumos e 

citações da literatura com revisão por pares: 

revistas científicas, livros, processos de 

congressos e publicações do setor. Oferecendo um 

panorama abrangente da produção de pesquisas do 

mundo nas áreas de ciência, tecnologia, medicina, 

ciências sociais, artes e humanidades, a solução 

Scopus disponibiliza ferramentas inteligentes para 

monitorar, analisar e   visualizar pesquisas. 

(ELSEVIER, 2017, p.1). 

 

A Web of Science é o lugar ideal de pesquisa para explorar 

citações em várias áreas e em todo o mundo. A Web of Science “oferece 

acesso à mais confiável, integrada e multidisciplinar pesquisa, conectada 

por meio de métricas de citação de conteúdo vinculado de várias fontes 

em uma só interface.” (Clarivate Analytics, 2017, tradução nossa). 

Nesta etapa, como critério de inclusão e exclusão dos artigos 

pesquisados nas bases de dados, alguns filtros foram aplicados para a 

realização da pesquisa. Ainda, para que se tivesse uma maior 

abrangência de artigos, os descritores norteadores, deste estudo, foram 
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traduzidos para a língua inglesa, posto que a grande maioria dos artigos 

pesquisados têm o inglês como língua oficial. 

Dessa forma, os descritores para a pesquisa nas bases de dados 

foram: Storytelling (que permaneceu a mesma por já ser uma palavra 

utilizada na sua língua de origem, o inglês), Knowledge sharing – 

Compartilhamento do conhecimento, Tacit knowledge – Conhecimento 

tácito e Leader communication – Comunicação de líderes. 

Para realizar a pesquisa nas bases de dados do descritor Leader 

communication, utilizou-se o caractere “*” que teve como finalidade a 

busca pelas variações da palavra, passando-se a realizar a busca pelo 

descritor “Leader* communication”. 

Empregou-se, também, como filtro, o recorte temporal, relativo 

aos últimos cinco anos, com publicações entre os anos de 2014 e 2018, 

bem como, se incluiu apenas as publicações nos idiomas: português, 

inglês e espanhol.  

Importante salientar que, para o ano de 2018, foram consideradas 

as publicações de 8 meses e não como os demais anos que foram iguais 

a 12 meses cada, ou seja, ano completo. 

Destaca-se, que não se utilizou o filtro pelas subáreas por 

apresentarem opções diferentes entre as bases, o que poderia ocorrer 

uma disparidade na pesquisa com as variações. 

Estabeleceu-se como critério de exclusão, as publicações em 

livros, resumos e textos integrais de anais de eventos.  

Assim, pelos dados apresentados no Quadro 27, referentes a 

quantidade de registros nas bases de dados Scopus e Web of Science, 

pode-se afirmar que todos os descritores apresentaram o maior número 

de publicação na base Scopus, o que já era esperado dado que, é esta 

base a que tem o maior banco de dados. O descritor que apresentou o 

maior número de publicações foi o Storytelling igual a 5387 e 3760, na 

Scopus e Web of Science respectivamente. Enquanto o menor número de 

registro encontrado nas bases foi para o descritor Leader 

communication, 208 (Scopus) e 163 (Web of Science). 
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Quadro 27 - Quantidade de registros nas bases de dados por descritor. 

Descritor 

Número de registros 

Scopus 
Web of 

Science 

 “Storytelling” 5387 3760 

“Knowledge sharing” 4709 3453 

 “Tacit knowledge” 1682 1516 

 “Leader communication” 208 163 

Total: 11986 8892 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

1.2.1 Descritor: Storytelling 

 

Considerando-se a pesquisa nas bases Scopus e Web of Science 

para a busca do descritor “Storytelling”, tem-se, no Quadro 28, o 

número total de publicações por ano, dos últimos cinco anos. Nota-se 

que o maior número de publicações na base Scopus ocorreu no ano de 

2017, sendo que na Web of Science foi em 2016. 

 
Quadro 28 -Total de publicações por ano para o descritor “Storytelling” 

Ano de Publicação 
Quantidade de Registros 

Scopus Web of Science 

2018 899 550 

2017 1269 945 

2016 1153 961 

2015 1053 802 

2014 1013 502 

Total: 5387 3760 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

1.2.2 Descritor: Knowledge sharing  

 

O Quadro 29 apresenta o número total de publicações por ano, 

dos últimos cinco anos, para a busca do descritor “Knowledge sharing” 

realizada nas bases de dados Scopus e Web of Science, onde se tem em 
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2016 o maior número de publicações em ambas as bases. 

 
Quadro 29 - Total de publicações por ano para o descritor “Knowledge sharing” 

Ano de Publicação 
Quantidade de Registros 

Scopus Web of Science 

2018 727 418 

2017 1054 779 

2016 1065 870 

2015 935 767 

2014 928 619 

Total: 4709 3453 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

1.2.3 Descritor: Tacit knowledge 

 

Esse descritor apareceu em maior número nas publicações do ano 

de 2015 na base Scopus e em 2016 na base Web of Science, como se vê 

no Quadro 29, referente ao total de publicações por ano, dos últimos 5 

anos, para a busca do descritor “Tacit knowledge” realizada nas bases 

Scopus e Web of Science. 

 
Quadro 30 - Total de publicações por ano para o descritor “Tacit knowledge”. 

Ano de Publicação 
Quantidade de Registros 

Scopus Web of Science 

2018 230 165 

2017 347 315 

2016 370 403 

2015 375 340 

2014 360 293 

Total: 1682 1516 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

1.2.4 Descritor: Leader communication 

 

Com relação ao Quadro 30 onde tem-se o número total de 
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publicações por ano, dos últimos 5 anos, para a busca do descritor 

“Leader communication” realizada nas bases Scopus e Web of Science, 

salienta-se que do total de 11986 publicações encontradas na Scopus, 

tem-se apenas 208 com este descritor, sendo que na Web of Science das 

8892 encontradas, tem-se 163. 

 
Quadro 31 - Total de publicações por ano para o descritor “Leader 

communication”  

Ano de Publicação 
Quantidade de Registros 

Scopus Web of Science 

2018 29 22 

2017 50 45 

2016 40 40 

2015 45 29 

2014 44 27 

Total: 208 163 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Devido ao grande número de artigos encontrados nas pesquisas 

iniciais foi realizada uma nova rodada de busca, desta vez com a 

combinação entre os descritores de forma a se esgotarem todas as 

possibilidades de busca em cada base de dados pesquisada, finalizando 

com a busca da combinação entre todas elas. 

O resultado dessas combinações resultou o que se apesenta no 

Quadro 31, o qual significa que a combinação dos descritores reduziu 

muito as publicações, contudo, a combinação “Knowledge sharing” 

AND “Tacit knowledge” apareceu com 181 e 198 publicações 

respectivamente nas bases Scopus e Web of Science. Este número alto de 

publicações já era esperado considerando-se que compartilhamento do 

conhecimento e conhecimento tácito estão intimamente ligados pela 

teoria. 

As combinações “Knowledge sharing” AND “Leader* 

communication”, “Tacit knowledge” AND “Leader* communication”, 

“Storytelling” AND “Knowledge sharing” AND “Leader* 

communication”, “Storytelling” AND “Tacit knowledge” AND 

“Leader* communication”, “Knowledge sharing” AND “Tacit 

knowledge” AND “Leader* communication” e “Storytelling” AND 

“Knowledge sharing” AND “Tacit knowledge” AND “Leader* 
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communication” não apareceram em nenhuma publicação, o que vem 

reforçar o ineditismo e originalidade da presente pesquisa. 

 
Quadro 32 - Resultado da busca nas bases de dados para a combinação entre os 

descritores. 

Combinação dos descritores 

Quantidade de Registros nas 

Bases de Dados 

Scopus 
Web of 

Science 

“Storytelling” AND “Knowledge 

sharing “ 
24 18 

“Storytelling” AND “Tacit knowledge” 23 21 

“Storytelling” AND “Leader* 

communication” 
1 0 

“Knowledge sharing” AND “Tacit 

knowledge” 
181 198 

“Knowledge sharing” AND “Leader* 

communication” 
0 0 

“Tacit knowledge” AND “Leader* 

communication” 
0 0 

“Storytelling” AND “Knowledge 

sharing” AND “Tacit knowledge” 
4 5 

“Storytelling” AND “Knowledge 

sharing” AND “Leader* 

communication” 

0 0 

“Storytelling” AND “Tacit knowledge 

AND “Leader* communication” 
0 0 

“Knowledge sharing” AND “Tacit 

knowledge” AND “Leader* 

communication” 

0 0 

“Storytelling” AND “Knowledge 

sharing” AND “Tacit knowledge” 

AND “Leader* communication” 

0 0 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Finalizando-se a busca, uniu-se todos os descritores e suas 

variações, de forma a cruzar todos os resultados obtidos anteriormente, 

com a seguinte expressão booleana: “Storytelling” AND “Knowledge 
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sharing” AND “Tacit knowledge” AND “Leader* communication”. 

Contudo, não foi encontrado nenhum registro para a referida 

pesquisa, reafirmando ainda mais a autenticidade e ineditismo do 

presente estudo. 

  

1.3 Avaliação dos dados 

 

Nesta terceira etapa, inicialmente foi realizado um gerenciamento 

dos artigos encontrados na busca combinada dos descritores, por meio 

do software Endnote®. A opção por esse software deu-se pela 

praticidade e conhecimento da pesquisadora, facilidade de uso do 

programa, bem como, sua aplicação nas mais diversas bases de dados. 

O software Endnote® auxiliou na exportação dos arquivos 

encontrados diretamente das bases de dados, com o intuito de 

catalogação dos artigos encontrados e exclusão dos arquivos duplicados. 

Após a catalogação dos estudos, a quantidade de artigos pré-

selecionados foi reduzida devido a duplicidade nas bases. Dessa forma, 

dos 475 artigos encontrados da busca combinada dos descritores, após 

análise prévia foram excluídos 362 estudos, restando 113 artigos para 

análise mais aprofundada.  

Desses 113 artigos restantes, quatro deles apareceram na busca de 

quatro combinações dos descritores em cada base de dados, sendo que 

os demais apareceram nas duas bases de dados em alguma das 

combinações dos descritores. 

Em seguida, foi feita uma leitura dos títulos, resumos e palavras-

chave dos estudos pré-selecionados, levando-se em consideração os 

critérios de inclusão e exclusão. 

Salienta-se que quando os títulos, resumos e palavras-chave não 

foram suficientes para a seleção dos estudos, procurou-se a publicação 

na íntegra. 

 

1.4 Análise e interpretação 

 

Nessa etapa, fez-se uma análise dos artigos pré-selecionados dos 

resultados da busca combinada dos descritores. Sendo que após a leitura 

na íntegra e interpretação dos artigos de ambas as bases de dados, foram 

selecionados aqueles que mais se aproximavam do assunto da pesquisa.   

 

1.5 Apresentação dos resultados 

 

Após a análise dos títulos e resumos dos artigos encontrados na 
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busca entre a combinação dos descritores, alguns deles foram 

selecionados para leitura em sua integralidade e sistematizados para 

serem utilizados na revisão narrativa deste estudo, chegando-se a um 

total de 18 artigos. 

Isso posto, no Quadro 32 tem-se os artigos extraídos das bases 

para a combinação entre os descritores que servirão de embasamento 

para o presente estudo, juntamente com outras fontes de pesquisa, com o 

intuito de ao final responder à pergunta desta pesquisa. 
Quadro 33 - Resultado da busca nas bases de dados para a combinação entre os 

descritores. 

Autor Ano Título Periódico 

Joseph Zammit; 

James Gao;  

Richard Evans 

2015 

A Framework to 

capture and share 

knowledge using 

storytelling and video 

sharing in global 

product development 

Product Lifecycle 

Management in the 

Era of Internet of 

Things: 12th IFIP 

WG 5.1 International 

Conference 

Jeniffer de Nadae; 

Marly M. de 

Carvalho 

2017 

A knowledge 

management 

perspective of the 

project management 

office 

Brazilian Journal of 

Operations & 

Production 

Management 

Natacha Kajimoto; 

Marta Lígia P. 

Valentim 

2017 

Aplicação do método 

storytelling de gestão 

do conhecimento para 

a constituição da 

memória 

organizacional do 

movimento Shindo 

Renmei 

Revista Ibero-

Americana de 

Ciência da 

Informação – RICI 

Marcelo A. 

Machado; 

Remy Magnier-

Watanabe; 

Tero Peltola 

2016 

Capturing knowledge 

from research 

projects- from project 

reports to storytelling 

PICMET '16: 

Technology 

Management for 

Social Innovation 

Panahi, S.; 

Watson, J.; 

Partridge, H. 

2016 

Conceptualising social 

media support for tacit 

knowledge sharing: 

physicians’ 

perspectives and 

experiences 

Journal of 

Knowledge 

Management 

https://hal.inria.fr/search/index/q/*/authFullName_s/Joseph+P.+Zammit
https://hal.inria.fr/search/index/q/*/authFullName_s/James+Gao
https://hal.inria.fr/search/index/q/*/authFullName_s/Richard+Evans
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Aykut Göksel; 

Belgin Aydıntan 
2017 

How can tacit 

knowledge be shared 

more in 

organizations? A 

multidimensional 

approach to the role of 

social capital and 

locus of control 

Knowledge 

Management 

Research & Practice 

Stephen Duffield; 

Stephen J. Whitty 
2016 

How to apply the 

systemic lessons 

learned knowledge 

model to wire an 

organisation for the 

capability of 

storytelling 

International Journal 

of Project 

Management 

Hamid Khajoueia; 

Reza Khajouei 
2017 

Identifying and 

prioritizing the 

tools/techniques of 

knowledge 

management based on 

the Asian Productivity 

Organization Model 

(APO) to use in 

hospitals 

International Journal 

of Medical 

Informatics 

Khairul Shafee 

Kalid; 

Yew K. Hooi; 

Kong Shan-Nice 

2016 

Knowledge flood: 

sharing volunteers’ 

experience on flood 

disaster using 

storytelling 

3rd International 

Conference On 

Computer And 

Information Sciences 

– ICCOINS 

Mónica Colón-

Aguirre 
2015 

Organizational 

storytelling among 

Academic Reference 

Librarians 

Libraries and the 

Academy by Johns 

Hopkins University 

Press 

Wioleta Kucharska 2017 

Relationships between 

trust and collaborative 

culture in the context 

of tacit knowledge 

sharing 

Journal of 

Entrepreneurship, 

Management and 

Innovation 
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Ludmila Mládková 2014 

Storytelling and 

leadership skills of 

managers 

15th European 

Conference on 

Knowledge 

Management –

ECKM 

Ramona Diana 

Leon;  

Elena Mădălina 

Vătămănescu 

2015 

Storytelling as a 

knowledge strategy in 

higher education 

institutions 

16th European 

Conference on 

Knowledge 

Management – 

ECKM 

Tuğçe Ertem Eray 2018 
Storytelling in crisis 

communication 

Online Journal of 

Communication and 

Media Technologies 

Iris Buunk; 

Hazel Hall; 

Colin Smith 

2016 

Tacit Knowledge 

sharing: the 

determination of a 

methodological 

approach to explore 

the intangible 

Information Seeking 

in Context – ISIC 

Jana Krátká 2015 

Tacit knowledge in 

stories of expert 

teachers 

Procedia - Social and 

Behavioral Sciences 

Wang Jin-Feng; 

Chen Ming-Yan; 

Feng Li-Jie; 

YueJun-Ju 

2017 

The construction of 

enterprise tacit 

knowledge sharing 

stimulation system 

oriented to employee 

individual 

Procedia 

Engineering 

Zhen-Jiao Chen; 

Robert M. Davison; 

Ji-Ye Mao;  

Zhao-Hua Wang 

2018 

When and how 

authoritarian 

leadership and leader 

renqing orientation 

influence tacit 

knowledge sharing 

intentions 

Information & 

Management 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

 

 

  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187770581730139X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187770581730139X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378720616302130?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378720616302130?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378720616302130?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378720616302130?via%3Dihub#!
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APÊNDICE B – Formulário para a entrevista semiestruturada 

 

1. Qual o seu nome? 

2. Quantas pessoas aproximadamente você lidera? 

3. Quanto tempo e como foi sua história na empresa? 

4. Você poderia identificar a realização de um sonho dentro da 

empresa? 

5. A sua empresa estimula os processos de liderança, emprega algum 

tipo de avaliação destes processos entre os funcionários ou 

demonstra (algo do gênero). 

6. Antes de ocupar as responsabilidades/atribuições de Líder, como 

você se via? E como se encaixa agora? 

7. Como você vê sua liderança na empresa, formal ou informal? Por 

que? 

8. Costuma ter reuniões periódicas com seus liderados? Em grupo ou 

individual? E você abre espaço para o liderado se abrir perante o 

grupo? 

9. Você utiliza alguma prática de motivação que vise o alcance mais 

rápido dos objetivos definidos pela equipe? Quais? 

10. Quando foi a última vez que você contou uma história de vida para 

a sua equipe? Você pode dizer o que foi? Por que você sentiu a 

necessidade de compartilhá-la e qual era o seu propósito? 

11. Como você se sente ao contar uma história? Você busca suas 

histórias da infância ou algum personagem do seu dia a dia ou da 

empresa? 

12. Das histórias que são contadas na empresa, geralmente elas se 

referem a contextos específicos ou a valores, normas e princípios, 

etc.? 
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13. Ao contar uma história no seu ambiente de trabalho ou para a sua 

equipe, você percebe que ela estimula: 

a) o estabelecimento de laços sociais; 

b) o compartilhamento de emoções, sentimentos e modelos mentais 

(conhecimento tácito, Know-how); 

c) desenvolvimento de confiança mútua; 

d) promoção de interatividade por meio de diálogos pessoais; 

e) compartilhamento de experiências; 

f) sincronismo entre indivíduos; 

g) integração de membros de várias áreas; 

h) aspiração de metas comuns e desafiadoras. 

14. Você tem uma história marcante na sua vida? Ela está presente na 

sua empresa? E dos liderados, tem alguma história? 

15. Quando foi a última vez que você iniciou uma conversa, na sua 

empresa, que começou com “Você já ouviu falar sobre…? Você 

pode nos dar mais detalhes sobre o assunto?' Sobre o que e como 

foi a história? 

16. Você já ouviu a mesma história contada de diferentes maneiras 

pela mesma pessoa da sua equipe? Consegue relatar alguma? 

17. Você já mudou o seu ponto de vista, foi influenciado ou o modo 

como você aborda alguém da sua equipe, depois de ouvir uma 

história contada por algum deles? 

18. Em que espaço físico as histórias podem ser contadas na sua 

empresa? (hall, sala de reuniões) Você tem formalizado algum 

espaço virtual ou horário para isso? Como é? Se não, por quê? 

19. Sua empresa se interessa por storytelling? Se sim, relate um caso 

em que o storytelling (ato de contar uma história) proporcionou um 
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resultado (seja diretamente ou indiretamente), e como isso 

aconteceu? 
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APÊNDICE C – Validação das estratégias de storytelling para a 

comunicação de líderes visando o compartilhamento do seu 

conhecimento tácito por especialistas 

 

 

As estratégias criadas representam elementos diretivos e de 

controle para se utilizar o storytelling para a comunicação de líderes 

visando o compartilhamento do seu conhecimento tácito. 

Evidencia-se a necessidade de continuamente submetê-las a 

atualizações ante novos conceitos e teorias que surgem nos trabalhos 

científicos. 

Com base na literatura pesquisada, bem como, no resultado das 

entrevistas foram delineados três eixos a saber, Pessoas, Cultura,  

Ambiente. Esses eixos, geraram as subcategorias: empatia, motivação, 

objetivos, sonhos, confiança e relações interpessoais, correspondentes à 

Pessoas; engajamento, experiências vividas, práticas de liderança, 

valores, processos e respeito, condizentes à Cultura; locais de trabalho, 

locais de encontro naturais, lugares diferentes e espaços virtuais, 

equivalentes ao Ambiente.  

As subcategorias foram, então, cruzadas com as características 

facilitadoras de Frantz (2011), correspondentes a fase 1 - 

compartilhamento do conhecimento tácito, as quais são estabelecimento 

de laços sociais, compartilhamento de emoções, sentimentos e modelos 

mentais, desenvolvimento de confiança mútua, promoção de 

interatividade por meio de diálogos pessoais, compartilhamento de 

experiências, sincronismo entre indivíduos, formação de equipe auto-

organizada e aspiração de metas comuns e desafiadoras. 

Isso posto, tem-se as seguintes estratégias. 

 

1. Fomentar a empatia fazendo com que o líder tenha a capacidade de 

gerenciar o seu relacionamento com os outros promovendo a 

interatividade por meio de diálogos pessoais. 

Estratégia 

1 

Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Não 

concordo e 

nem 

discordo 

Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 
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2. Investir na motivação de seus colaboradores de modo a viabilizar 

ações que fortaleçam o compartilhamento de experiências. 

Estratégia 

2 

Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Não 

concordo e 

nem 

discordo 

Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 

     

 

3. Identificar o que motiva cada um dos colaboradores, com o propósito 

de preparar o treinamento motivacional ideal para cada grupo, 

facilitando a aspiração de metas comuns e desafiadoras.  

Estratégia 

3 

Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Não 

concordo e 

nem 

discordo 

Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 

     

 

4. Compreender as pessoas da organização para que eles tenham a 

liberdade de expressar seus objetivos de vida e profissional 

favorecendo os diálogos pessoais. 

Estratégia 

4 

Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Não 

concordo e 

nem 

discordo 

Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 

     

 

5. Desenvolver mecanismos organizacionais capazes de criar equipes 

auto-organizadas, agregar novas pessoas e favorecer o 

compartilhamento de objetivos comuns.  

Estratégia 

5 

Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Não 

concordo e 

nem 

discordo 

Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 
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6. Permitir que os indivíduos, dentro da organização, possam 

manifestar seus sonhos, visto que esta manifestação pode transformar 

o dia a dia da empresa, pois é por meio deles que existe o 

compartilhamento de emoções, sentimentos e modelos mentais.  

Estratégia 

6 

Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Não 

concordo e 

nem 

discordo 

Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 

     

 

7. Estimular a confiança entre os membros da organização, uma vez 

que ela é criada e fortalecida na interação interpessoal, promovendo 

o desenvolvimento de confiança mútua. 

Estratégia 

7 

Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Não 

concordo e 

nem 

discordo 

Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 

     

 

8. Encorajar o líder a externalizar a sua personalidade, a fim de 

garantir, com seus liderados, a aspiração de metas comuns e 

desafiadoras e fortalecer as relações interpessoais. 

Estratégia 

8 

Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Não 

concordo e 

nem 

discordo 

Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 
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9. Propiciar um clima favorável às relações interpessoais, com a 

finalidade de permitir o desenvolvimento de confiança mútua entre 

os membros da organização.  

Estratégia 

9 

Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Não 

concordo e 

nem 

discordo 

Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 

     

 

10. Incentivar o engajamento das pessoas nas tarefas do dia a dia da 

organização, nas diversas equipes de trabalho de forma a 

conhecerem e se inteirarem dos processos com a finalidade do 

desenvolvimento de confiança mútua.  

Estratégia 

10 

Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Não 

concordo e 

nem 

discordo 

Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 

     

 

11. Inspirar as pessoas a irem além, compartilhando emoções, 

sentimentos e modelos mentais, com o intuito de impulsionar o 

engajamento dos funcionários. 

Estratégia 

11 

Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Não 

concordo e 

nem 

discordo 

Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 

     

 

  



183 

 

12. Possibilitar o compartilhamento de experiências vividas dentro da 

organização, por meio de ambientes que facilitem o diálogo, 

estimulando o hábito de ouvir e ser ouvido de maneira a colaborar na 

aspiração de metas comuns e desafiadoras. 

Estratégia 

12 

Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Não 

concordo e 

nem 

discordo 

Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 

     

 

13. Empregar, por parte dos líderes, práticas de liderança, tais como, 

comunicação, paixão pelo que faz, motivação, inspiração e emoções. 

Essas práticas devem surgir, dentro de um determinado contexto 

organizacional, a partir da interação entre líderes e liderados gerando 

o compartilhamento de emoções, sentimentos e modelos mentais.  

Estratégia 

13 

Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Não 

concordo e 

nem 

discordo 

Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 

     

 

14. Identificar, enfatizar e fazer cumprir os valores da organização, 

mantendo o foco para seus objetivos, em busca da obtenção de 

resultados favoráveis, aspiração de metas comuns e desafiadoras. 

Estratégia 

14 

Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Não 

concordo e 

nem 

discordo 

Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 
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15. Garantir o respeito pelas pessoas, o que corresponde estar atento às 

mesmas, considerando suas opiniões e atitudes, o que favorecerá o 

fortalecimento das relações pessoais contribuindo para o 

estabelecimento de laços sociais.  

Estratégia 

15 

Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Não 

concordo e 

nem 

discordo 

Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 

     

 

16. Permitir que o líder possa reunir seus liderados no próprio lugar de 

trabalho com o intuito de trocar experiências. 

Estratégia 

16 

Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Não 

concordo e 

nem 

discordo 

Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 

     

 

17. Criar um ambiente formal para a realização de reuniões, conversas 

ou discussões, de modo a agregar pessoas com conhecimentos 

distintos e/ou de outras áreas da organização objetivando colaborar 

na formação de equipes auto-organizadas.  

Estratégia 

17 

Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Não 

concordo e 

nem 

discordo 

Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 
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18. Consentir que as pessoas utilizem de locais de encontro naturais 

(cantina, cozinhas, corredores e outros) para terem a oportunidade de 

navegarem pela mesma energia, num ambiente de discussão 

interativo sobre o mesmo assunto possibilitando o estabelecimento 

de laços sociais.  

Estratégia 

18 

Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Não 

concordo e 

nem 

discordo 

Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 

     

 

19. Fomentar, por parte dos líderes a comunicação entre seus liderados 

em lugares diferentes, fora do ambiente organizacional, com a 

finalidade de compartilhamento de experiências.  

Estratégia 

19 

Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Não 

concordo e 

nem 

discordo 

Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 

     

 

20. Assegurar ambientes virtuais propiciando que, simultaneamente, dois 

ou mais membros da organização partilhem o mesmo momento com 

sincronismo. 

Estratégia 

20 

Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Não 

concordo e 

nem 

discordo 

Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 
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APÊNDICE D - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

(TCLE) 

 

 

Estou sendo convidado(a) a participar da pesquisa que se intitula 

“Storytelling como ferramenta para o compartilhamento do 

conhecimento para a comunicação de líderes”, a qual consiste na Tese 

de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão 

do Conhecimento/PPEGC, pela Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC), tendo como objetivo geral “Estabelecer estratégias de 

storytelling para a comunicação de líderes visando o compartilhamento 

do seu conhecimento tácito.” realizada pela doutoranda Christine 

Bencciveni Franzoni, sob orientação da Profa. Dra. Lia Caetano Bastos. 

Estou ciente de que minha participação na entrevista durará 

aproximadamente 45 minutos, onde serão abordados aspectos referentes 

ao compartilhamento do conhecimento tácito e liderança. Assim como, 

também, estou ciente de que não haverá desconforto, risco ou 

constrangimentos durante a realização da entrevista. 

A pesquisadora prestará esclarecimento quando necessário a 

qualquer momento durante a realização da entrevista. Também, por 

algum imprevisto poderei desistir da entrevista, sem sofrer prejuízo, 

desde que informe a mestranda que não irei prosseguir com a mesma.  

Estou avisado(a) de que a pesquisa poderá ser utilizada como 

base para publicação, mas que os dados de identificação serão mantidos 

em sigilo. Estou avisado(a), também, de que poderei solicitar 

informações durante qualquer fase da pesquisa, inclusive após a sua 

publicação.  

Se eu tiver qualquer dúvida a respeito da pesquisa, poderei entrar 

em contato com: Christine Bencciveni Franzoni pelo e-mail: 

christinefranzoni@gmail.com.  

 

Eu, _________________________________________________,  

RG nº ________________, telefone nº. __________________, consinto 

em participar voluntariamente da pesquisa realizada pela mestranda 

Christine Bencciveni Franzoni.  
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TERMO DE CONSENTIMENTO 

Declaro que fui informado sobre todos os procedimentos da pesquisa 

e que recebi, de forma clara e objetiva, todas as explicações 

pertinentes ao projeto e que todos os dados a meu respeito serão 

sigilosos.  

Declaro que fui informado que posso me retirar do estudo a qualquer 

momento, sem sofrer qualquer tipo de retaliação por isso. 

 

Nome:  _____________________________________________ 

RG: _____________________________________________ 

Local: _____________________________________________ 

Data: _____________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adaptado de: Hospital de Clínicas de Porto Alegre / UFRGS  
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APÊNDICE E - Consentimento para fotografias, vídeos e gravações 

 

Eu_______________________________________________________ 

permito que o grupo de pesquisadores relacionados abaixo obtenha 

fotografia, filmagem ou gravação de minha pessoa para fins de pesquisa 

científica e/ou educacional. 

Eu concordo que o material e informações obtidas relacionadas à minha 

pessoa possam ser publicados em aulas, congressos, eventos científicos, 

palestras ou periódicos científicos.  

As fotografias, vídeos e gravações ficarão sob a propriedade do 

grupo de pesquisadores pertinentes ao estudo e sob sua guarda 

Nome:  _____________________________________________ 

RG: _____________________________________________ 

Local: _____________________________________________ 

Data: _____________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________ 

  

Grupo de pesquisadores da UFSC 

Doutoranda Christine Bencciveni Franzoni 

Profa. Dra. Lia Caetano Bastos 

 

 

 

 

 
Adaptado de: Hospital de Clínicas de Porto Alegre / UFRGS  

 


