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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem por objetivo propor um modelo para o compartilhamento do conhecimento 

a gestores de coworking spaces, caracterizando-se como uma pesquisa qualitativa, 

funcionalista, tratando o conhecimento de forma conexionista. A pesquisa bibliográfica e/ou 

documental foi composta pelos temas: compartilhamento do conhecimento; transformação 

dos ambientes e do mundo do trabalho; e coworking spaces; e, possibilitou a elaboração de 

um modelo preliminar. Já a pesquisa de campo foi realizada com gestores de coworking 

spaces brasileiros em 2019, por meio de entrevistas para identificar estratégias e ações de 

compartilhamento do conhecimento. Desenvolveu-se um modelo para o compartilhamento do 

conhecimento, sendo aplicado no Connect Coworking. Após a aplicação reuniu-se um grupo 

de especialistas para o processo de verificação, contribuindo assim para a elaboração do 

modelo final, com 6 elementos, sendo: ecossistema, coworking spaces e gestores; atores; 

estratégias, oportunidades e barreiras para compartilhamento do conhecimento; ciclos de 

compartilhamento do conhecimento; e, serendipity knowledge, que apresentam o fluxo de 

interações e estratégias para o compartilhamento do conhecimento. Para auxiliar os gestores 

na aplicação do modelo proposto foram criados 9 direcionadores que contribuem para o 

desenvolvimento da gestão do conhecimento. As considerações finais apresentam os 

resultados a partir dos objetivos específicos e sugerem novos estudos sobre o tema. 

  

 

Palavras-chave: Compartilhamento do conhecimento. Coworking spaces. Modelo. 

. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to propose a model for the sharing of knowledge to managers of 

coworking spaces, characterized as a qualitative, functionalist research, treating knowledge in 

a connectionist way. The bibliographic and / or documentary research was composed by the 

themes: knowledge sharing; transformation of environments and the world of work; and 

coworking spaces; and, it made possible the elaboration of a preliminary model. The field 

research was carried out with Brazilian coworking space managers in 2019, through 

interviews to identify knowledge sharing strategies and actions. A model for knowledge 

sharing was developed and applied in Connect Coworking. After the application, a group of 

experts met for the verification process, thus contributing to the elaboration of the final 

model, with 6 elements, being: ecosystem, coworking spaces and managers; actors; strategies, 

opportunities and barriers to knowledge sharing; knowledge sharing cycles; and, serendipity 

knowledge, which present the flow of interactions and strategies for knowledge sharing. To 

assist managers in applying the proposed model, 9 drivers were created that contribute to the 

development of knowledge management. Final considerations present the results from the 

specific objectives and suggest further studies on the topic. 

 

Keywords: Knowledge sharing. Coworking spaces. Model. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo apresenta-se informações referentes ao tema e contextualização do 

problema de pesquisa, objetivo geral e objetivos específicos, justificativa e relevância, 

abordando a importância desta tese. Ineditismo, originalidade, não trivialidade e 

contribuições; aderência ao Programa de Pós-graduação em Engenharia e Gestão do 

Conhecimento, da Universidade Federal de Santa Catarina - PPGEGC/UFSC, bem como, 

explicita a estrutura do trabalho proposto.  

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO. 

 

A sociedade do conhecimento tem como características principais a informação como 

matéria-prima, a alta penetrabilidade dos efeitos e crescente convergência das tecnologias, o 

predomínio da lógica de redes, a valorização e perpetuação da informação e do conhecimento; 

na geração de valor por intermédio dos ativos do conhecimento. (CASTELLS, 1999) 

Esta sociedade gerou uma forma diferente de pensar e agir alterando propostas de 

valor, paradigmas e modelos mentais. O conceito de “rivoluzzione mentale1”, proposto por 

De Masi (2003) torna-se fundamental na superação da mentalidade artesanal à industrial, da 

urbana-industrial para a pós-industrial, pautado em um trabalhador do conhecimento, que tem 

a possibilidade de tornar-se nômade.  

Uma nova geografia econômica mundial se estabelece, onde países que eram 

considerados produtores de bens de consumo, com forte desenvolvimento industrial, 

perderam vantagem competitiva para países com grandes taxas populacionais e com custos 

menores de produção, como um dos resultados do processo de globalização.  

As organizações e empreendedores buscam ambientes que possam contribuir para o 

desenvolvimento de seus negócios, já que o trabalho baseado no conhecimento aliado a 

tecnologia da informação e comunicação alterou a forma de consumo dos espaços 

(MORISET, 2013); e, tornou os limites sociais e arquitetônicos das empresas com modelos 

tradicionais obsoletos (LECLERCQ-VANDELANNOITTE e ISAAC, 2016). 

 

1 Traduzido da Língua Italiana para a Língua Portuguesa, significando “revolução mental”. 



 

 

De Masi (2003) compreende o trabalhador do conhecimento como mente-de-obra, 

diferentemente do trabalhador industrial, como mão-de-obra, que necessitava de um espaço 

específico de trabalho (fábrica), ferramentas específicas que estavam fixadas em determinado 

local para o desenvolvimento de suas atividades laborais; bem como, da necessidade de estar 

fisicamente em um horário específico e por tempo determinado. 

Por outro lado, o trabalhador do conhecimento não necessita de um espaço específico 

e fixo de trabalho; de ferramentas localizadas em um determinado local, na qual deverá 

diariamente dirigir-se a este espaço. 

Entretanto, requer conhecimentos e competências para gerar valor econômico e social, 

advindo das suas interações e redes de relacionamento, do compartilhamento e aplicação do 

conhecimento.  

A sua ferramenta de trabalho é seu cérebro, um notebook, tablet, smartphone, ou 

mesmo a computação em nuvem, que permite acessar dados de qualquer local e em qualquer 

tempo, necessitando apenas de uma conexão de internet, na rede mundial de computadores.  

Porém, mesmo com estas facilidades vive-se uma mudança de paradigma quanto ao 

uso dos espaços principalmente para o desenvolvimento de atividades laborais; que, migram 

dos first places (a casa do indivíduo), onde desenvolve atividades familiares e sociais; os 

second places (ambientes de trabalho) destinado a produção e reduzindo o indivíduo a uma 

função; e, os third places caracterizados por ambientes sedes de encontros regulares e 

voluntários, informais, pré-programados por indivíduos, tendo como uma de suas premissas a 

construção de comunidades (OLDENBURG e BRISSETT, 1982).  

Duas abordagens são explicitadas para definir coworking spaces; uma como espaço 

físico de trabalho, na qual Leforestier (2009) define como espaços físicos que reúnem 

trabalhadores fora de um escritório convencional, acrescentada ao pagamento de uma taxa 

mensal de locação (SPINUZZI, 2012). Já, Rus e Orel (2015) apresenta os coworking spaces 

como um espaço que reúne criativos independentes para estarem juntos.  

Em 2011, havia 1.130 coworking spaces em todo o mundo enquanto a previsão para 

2022 será de mais de 30.000 ambientes.  Quanto aos coworkers, os números somam 43.000 

em 2011; com previsão de 5.1 milhões em 2022 (DESKMAG, 2017), apresentando-se como 

um fenômeno global devido a sua alta expansão.  

Campos et al. (2015) e Moriset (2013) apresentam que o crescimento e a expansão 

dos coworking spaces podem ter sido alimentados pela crise imobiliária e econômica nos 

Estados Unidos da América e Europa, nas primeiras décadas do ano 2000; e, da desaceleração 
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econômica resultante, o que contribuiu para falências de organizações, demissões em massa, 

baixos salários oferecidos pelas empresas.  

Isto pode ter fomentado com que os trabalhadores do conhecimento fossem 

empurrados para se tornarem freelancers ou a empreenderem, criando seus negócios. 

Por outro lado, Moriset (2013), Foertsch (2013) e Stillman (2011) apresentam fatores 

de incerteza sobre a longevidade dos coworking spaces, quando abordam a sua 

sustentabilidade. A baixa rentabilidade é um fator de mortalidade do negócio, pois boa parte 

das organizações sediadas nestes ambientes estão em estágios embrionários, sendo pouco 

rentáveis, ou caracterizam-se por profissionais autônomos, ou empreendedores que estão 

iniciando seus negócios. 

Mesmo com o conceito pautado no compartilhamento, seja de recursos ou 

conhecimentos, o que se pode observar ao adentrar em um coworking space é o uso frequente 

de fones de ouvidos pelos coworkes, que para Saval (2014) “os fones de ouvidos se tornaram 

as novas paredes”, podendo inibir as possibilidades dos serendipitous encounters2. 

Parrino (2013), em sua pesquisa sobre o papel da proximidade na troca de 

conhecimentos, quando entrevistou coworkers em dois coworking spaces italianos, apresenta 

que muitos frequentadores compartilham apenas o espaço físico, possuindo uma ausência de 

relacionamentos colaborativos, sendo a transmissão do conhecimento algo escasso.  

Da mesma forma, Cabral e van-Winden (2016) quando estudaram as estratégias para 

a interação em coworking, em dois espaços na Holanda, a partir de entrevistas com 

coworkers, também identificaram que a co-localização de pessoas não leva automaticamente a 

interação.  

Reforçam a necessidade dos gestores destes ambientes possuírem um papel de 

“conector” entre os coworkers; e, sugerem o uso de ferramentas estratégicas para aumentar os 

resultados da interação, o compartilhamento de conhecimentos.   

Castilho e Quandt (2017) abordam em sua pesquisa empírica que o compartilhamento 

do conhecimento é um objetivo secundário, bem como, para alguns casos a construção de 

uma comunidade é inexistente, já que muitos coworkers ainda compreendem que um dos 

objetivos dos coworking spaces está na redução de custos de locação de espaço de trabalho, 

não sendo o fomento da inovação uma preocupação. 

 

2 Encontros ao acaso. 



 

 

Moriset (2013) apresenta que as práticas de coworking (que neste caso o autor se 

refere ao compartilhamento do trabalho) não são as principais buscas dos frequentadores, pois 

estes ambientes oferecem soluções mais flexíveis e com baixo custo de aluguel de escritório, 

mas não procuram estabelecer qualquer prática ou uma atmosfera colaborativa.  

Por outro lado, Huwart, Dichter e Vanrie (2012) apresentam que estes ambientes 

possibilitam com que haja o estabelecimento de uma comunidade de pessoas pautadas por um 

modelo mental similar; que compartilham os mesmos valores, criando sinergias; e, que podem 

ser promotores da interação de atores humanos e não-humanos. 

Percebe-se, tanto nas publicações, quanto da vivência do dia-a-dia nestes ambientes 

por seus frequentadores, que apenas o espaço por si só não propiciará a interação e o 

compartilhamento do conhecimento, necessitando do auxílio de alguém que possa estimular 

estes encontros.  

Cabral e van-Winden (2016), Cisne et al. (2015), Parrino (2013) em seus estudos 

reforçam a necessidade de pesquisas sobre os temas coworking spaces, compartilhamento de 

recursos, trocas de conhecimentos; e estratégias que possibilitem a interação entre os 

coworkers para o desenvolvimento de organizações ali sediadas, bem como, da longevidade 

dos coworking spaces como um negócio. 

Estes ambientes possibilitam a efetivação do ciclo de gestão do conhecimento, que 

segundo Dalkir (2005), se manifesta por meio da criação ou captura; compartilhamento e 

disseminação; aquisição e aplicação do conhecimento, que para a abordagem conexionista, 

segundo, Venzin, von Krogh e Ross (1998) compreende que o conhecimento reside nas 

conexões realizadas entre os especialistas do conhecimento, sendo estes orientado para a 

solução de problemas.  

Cisne et al. (2015) apresentam que o gestor possui um papel fundamental nestes tipos 

de ambientes, devendo ser um líder de uma organização de conhecimentos; promovendo os 

ciclos de conhecimento, para que os coworkers possam utilizar da melhor maneira os recursos 

existentes nestes ambientes. 

Observando-se a inexistência de um modelo para o compartilhamento do 

conhecimento, como um gap dos estudos, esta tese tem-se como pergunta de pesquisa: “Que 

modelo de compartilhamento de conhecimento pode ser utilizado por gestores de coworking 

spaces?” 
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1.2 OBJETIVOS 

 

Para a presente tese definiu-se os seguintes objetivos: 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Propor um modelo para o compartilhamento do conhecimento a gestores de coworking 

spaces. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Identificar modelos para o compartilhamento do conhecimento propostos pela 

literatura acadêmica; 

b) Analisar modelos, estratégias, atividades e ferramentas para o compartilhamento 

do conhecimento utilizados por gestores nos coworking spaces pesquisados;  

c) Aplicar o modelo em um coworking space; 

d) Verificar o modelo junto a especialistas. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA E RELEVÃNCIA DO TEMA 

 

Capdevila (2015) compara os coworking spaces a micro-clusters, caracterizados pela 

circulação de informações e compartilhamento do conhecimento; facilitado pela co-

localização dos atores, possibilitando a diferenciação destes e a competitividade dos 

trabalhadores.  

Entretanto, o que se observa pragmaticamente é que a procura por estes ambientes por 

trabalhadores nômades, empreendedores com negócios nascentes, ou mesmo organizações já 

estruturadas, se dá pela redução de custos de locação, serviços e recursos físicos.  

Parrino (2013), ressalta nas conclusões de seu estudo que as conexões entre os 

coworkers caracterizadas apenas pela co-presença no mesmo ambiente, não possibilitam um 

efetivo fluxo de conhecimento. “Coworking is little “co” and “very work”. 

Cabral e van-Winden (2016) também apresentam que a co-localização apenas não é 

algo efetivo para o compartilhamento do conhecimento. 



 

 

Exercendo muito mais que uma função de diminuição de custos operacionais para 

empreendedores e organizações, os coworking spaces podem ser considerados como um dos 

modelos de ambientes de trabalho, do trabalhador do conhecimento, visto o seu crescente 

aumento em nível mundial, como apresentado pela Figura 1.  

 

Figura 1-  Números mundiais de coworking spaces. 

 

Fonte: Deskmag (2019) 

 

Há um grande crescimento do número de coworking spaces nos últimos anos segundo 

a Global Coworking Survey, realizada pela Deskmag (2019) e estima-se que em 2022 existam 

mais de 30 mil unidades em nível mundial como apresenta a Figura 1.  

O número de coworkers também possui um aumento durante os anos como apresenta a 

Figura 2. 

 

Figura 2 - Números mundiais de coworkers 

. 

 

Fonte: Deskmag (2019) 
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Desde 2015, quando foi realizada a primeira pesquisa contemplando o número de 

coworkers, observa-se uma busca por estes ambientes de trabalho. Estima-se que em 2020 

mais de 5 milhões de trabalhadores estejam sediados nestes ambientes de trabalho, como 

apresenta a Figura 2.  

Uma demonstração do crescimento da procura por estes ambientes de trabalho, se 

percebe na ferramenta on line Google Trend, com o aumento das buscas realizadas por 

internautas quando utilizam o termo “coworking spaces” e “coworking” no buscador Google, 

como demostra a Figura 3.  

 

Figura 3-Número de buscas do termo “Coworking Spaces” no buscador Google desde 2004. 

 

Fonte: Google Trends (2019) 

 

Pode-se observar que a linha azul no gráfico apresentada na busca pelo termo 

composto “coworking spaces”, possui uma menor busca se comparado a linha vermelha, 

referente ao termo “coworking”. 

O termo “coworking” no caso das buscas do Google aparece de forma mais coloquial 

e frequente do que o termo composto, que será estudado nesta pesquisa.  

Em âmbito acadêmico-científico pode-se perceber que há um crescimento de 

publicações, nas bases de dados Scopus e Web of Science, como apresenta a Figura 4; porém, 

ainda, com número muito restrito de publicações.  

 

 

 



 

 

Figura 4 - Aumento das publicações científicas com o termo “Coworking Spaces”

 

Fonte: Scopus (2019); Web of Science (2019).  

 

A primeira publicação foi em 2008 com um maior crescimento nos anos de 2017 e 

2018.  

Pode-se dizer que há um movimento crescente de pesquisas, mas que pela juventude 

do fenômeno, existe a necessidade do desenvolvimento de maiores estudos científicos, como 

este, devido a importância do tema.  

 

Neste sentido esta pesquisa justifica-se nos seguintes aspectos: 

 

a) Apresenta um modelo para o compartilhamento do conhecimento em coworking 

spaces, visto a carência de pesquisas sobre o tema; 

b) Conhecimentos complementares sobre coworking spaces que possam contribuir 

para a geração e agregação de valor visando a sustentabilidade deste negócio; 

c) O estudo do compartilhamento do conhecimento em coworking spaces também 

traz uma contribuição para a o PPGEGC, pois não há pesquisas que abordam a 

temática proposta. 
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1.4 INEDITISMO, ORIGINALIDADE, NÃO TRIVIALIDADE E POSSÍVEIS 

CONTRIBUIÇÕES E ENTREGAS 

 

O ineditismo, a originalidade, a não trivialidade e as contribuições são elementos 

chaves que caracterizam uma tese de doutorado.   

 

1.4.1 Ineditismo e Originalidade. 

 

O aumento exponencial do número de coworking spaces em nível mundial, juntamente 

com o interesse por estes ambientes como apresentam as Figuras, 1, 2 e 3 pelos trabalhadores 

contemporâneos demonstram a relevância do tema.  

Em contrapartida, há uma carência de estudos em bases de dados indexadas e não 

indexadas estudadas (Scopus, Web of Science, Google Scholar e Research Gate), como 

apresentado no item 3.1 Âmbito Bibliográfico ou documental – Revisão Integrativa, referente 

a temática compartilhamento do conhecimento em coworking spaces. 

Este estudo possui um pioneirismo, quando apresenta um modelo para o 

compartilhamento de conhecimento em coworking spaces destinado aos gestores, para que 

estes possam estimular a interação entre os coworkers e agentes do ecossistema na geração de 

novos conhecimentos.  

E ainda, contribui com a geração de novos conhecimentos sobre estes tipos de 

ambientes de trabalho possibilitando com que gestores de coworking spaces possam utilizar 

para promover o compartilhamento do conhecimento. 

 

1.4.2 Não trivialidade  

 

A não trivialidade deste estudo apresenta-se quando: 

 

a) Da utilização de estudos pautados em uma revisão integrativa, tendo em vista a 

necessidade da utilização de bases de dados indexadas e não indexadas, visto a 

carência de estudos científicos neste tema; 

b) Quanto a complexidade do modelo proposto, sendo este oriundo de conhecimentos 

obtidos junto as referências teóricas estudadas, as entrevistas junto a gestores de 



 

 

coworking spaces e da experiência profissionais do pesquisador.  

Tal complexidade pode ser observada nas interações entre os diversos 

níveis e elementos que contribuem para a formulação do modelo de 

compartilhamento do conhecimento; 

c) O modelo proposto possibilita com que os coworking spaces possam ser 

considerados ambientes de BA3 e possam serem ambientes que vão além dos Third 

Places4. 

 

1.4.3 Possíveis contribuições e/ou entregas. 

 

Neste sentido, esta pesquisa pode contribuir: 

 

a) Na aplicação do conceito de BA de Nonaka e Kono (1998) e do conceito de Third 

Places de Oldenburg (1989) contribuirá para a geração de novos conhecimentos a 

partir do compartilhamento do conhecimento; 

b) Possibilitará ao gestor do coworking spaces o uso do modelo possibilitando a 

criação de ambientes propícios ao compartilhamento do conhecimento, 

convergentes aos valores e conceitos de BA, Third Places e dos próprios 

coworking spaces.      

Estas possíveis contribuições, se aplicadas pelos gestores destes ambientes, 

possibilitam o compartilhamento do conhecimento, já que este é o responsável pela busca de 

alternativas para potencializar os recursos e o capital humano existente nestes ambientes 

(COIFARD, 2012). 

Pode minimizar as incertezas a sua longevidade, uma vez que a baixa rentabilidade é 

um fator de mortalidade dos coworking spaces (MORISET, 2013).  

Considera-se então, que os resultados deste estudo, de forma restrita possa estar na 

contribuição para a ciência, na geração de conhecimentos complementares para o 

 

3 Ambientes de BA: segundo Nonaka e Konno (2002) é um ambiente onde se compartilha relações e serve de 

modelo para a criação do conhecimento, sendo condicionante também para a criação, compartilhamento e 

utilização do conhecimento, podendo ser geradores de conhecimentos individuais e coletivos. Manifesta-se por 

meio do espaço físico, um ambiente virtual e mental/cognitivo. 
4 Third Places: segundo Oldenburg e Brisset (1982) são ambientes que se caracterizam como sede de encontros 

regulares e voluntários, informais, pré-programados, visando a construção de comunidades, como: cafés, bares, 

restaurantes, hotéis, shopping centers, entre outros locais que não foram projetados para serem utilizados como 

ambientes de trabalho.  
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desenvolvimento de melhores práticas de gestão e do compartilhamento do conhecimento, 

que por consequência, possibilita a geração de valor econômico e social (OECD, 2005). 

 

1.5 ESCOPO. 

 

Baseado no tema e pergunta-problema, o escopo desta pesquisa se pauta no 

“Compartilhamento do Conhecimento”, sendo um constructo teórico explicitado no objetivo 

geral e específicos. 

Diante disto, utilizar-se-á:  

 

a) Conceito de Compartilhamento de Conhecimento sendo uma mescla dos 

conceitos de compartilhamento do conhecimento de Hoof, Ridder e Aukema 

(2004) é “o processo pelo qual os indivíduos mutuamente trocam seus 

conhecimentos (tácitos e explícitos)”; “baseado na interação social efetivada 

entre indivíduos, agentes artificiais, animais, vegetais, a natureza e o universo, de 

forma coletiva ou organizacional, quando captura, organiza, reutiliza e transfere 

experiências baseadas em conhecimentos existentes”; (LIN e LEE, 2008); a partir 

do “compartilhamento de informações, ideias, sugestões e experiências 

organizacionalmente relevantes” (BARTOL e SRIVASTAVA, 2002); “criando 

conjuntamente novos conhecimentos” (HOOF, RIDDER e AUKEMA, 2004); 

visto a sinergia com a abordagem conexionista utilizada para tratar o 

conhecimento proposto por esta tese;  

b) Coworking spaces em língua inglesa, visto que a expressão original em 

determinados momentos denota um conceito de observação direta, observação 

indireta ou um constructo teórico (FREITAS e MOSCAROLA, 2002); 

c) Delimitação teórica pautada no conhecimento tácito baseada no conceito de 

Nonaka e Takeuchi (1997).  

 

Da Silva Neto (2016) apresenta como uma das melhores formas de compartilhar o 

conhecimento tácito, se dá por meio de conceitos, ideias, processos, produtos e 

relacionamentos, oriundo da convivência e das interações; via comunicação oral, no contato 

direto entre a fonte de conhecimento e o destinatário do conhecimento.  



 

 

1.6 DESIGN DA PESQUISA. 

 

A presente pesquisa possui o seguinte desenho: 

 

1.6.1 Abordagem para o tratamento do conhecimento. 

 

Pautado na linha de pesquisa Mídia e Conhecimento do Programa de Pós-graduação 

e Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidades Federal de Santa Catarina, adotou-

se uma abordagem conexionista para tratar o conhecimento. 

Venzin, von Krogh e Ross (1998) explicitam que na abordagem conexionista o 

conhecimento reside nas conexões realizadas entre especialistas, sendo orientado à solução de 

problemas.  

Kogut e Zander (1992) explicitam que o conhecimento depende da rede de 

comunicações, sendo necessário interconectar seus componentes para a obtenção de novos 

conhecimentos.  

 

1.6.2 Paradigma adotado para a pesquisa. 

 

Utilizou-se do paradigma funcionalista que para Burrell e Morgan (1979) se ocupa 

de forma ampla do estudo das organizações, frequentemente orientada para o problema, 

vislumbrando soluções práticas.  

 

1.6.3 Caracterização da Pesquisa. 

 

Caracteriza-se por uma pesquisa de natureza qualitativa (RAMOS, RAMOS E 

BUSNELLO, 2005), sendo descritiva quanto aos seus objetivos e análise dos dados 

(BOENTE E BRAGA, 2004).  

Para Siqueira, Portela e Arejano (2000); Senge (1998) e Rodwell (1994) este método 

parte do pressuposto de que os sujeitos da pesquisa são capazes de produzir conhecimento 

decorrente da interação sujeito e objeto, proporcionando um inter-relacionamento inter e intra 

grupos, utilizando-se dos norteadores do (a) entendimento da realidade; (b) sujeito 

conhecedor do seu mundo; (c) oferecimento de situações problemas que possam gerar a 

interação; (d) coleta de dados captando o significado da interação; (e) uso da dialogicidade; 
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(f) estratégias/atitudes dialógicas reflexivas levando ao exercício da consciência crítica, 

identificando possibilidades; (g) auto-organização; e, (h) seleção proposital dos sujeitos de 

pesquisa.  

 

1.6.4 Tipo de pesquisa. 

 

Caracteriza-se como um estudo de multi-casos de coworking spaces brasileiros, 

sendo os gestores os sujeitos de pesquisa.  

Para Yin (2001) os estudos de casos apresentam uma investigação empírica; com 

método abrangente, lógica de planejamento, da coleta e da análise de dados; podendo incluir 

casos únicos, quanto múltiplos, com abordagens quantitativas e/ou qualitativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 5 -Design da pesquisa 

 

Fonte: o autor 
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1.7 ADERÊNCIA DO TRABALHO AO EGC. 

 

O Programa de Pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento – 

PPGEGC, da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, tem como missão “promover 

o ensino, pesquisa e extensão, de forma interdisciplinar, sobre conhecimento como elemento 

agregador de valor para a sociedade (EGC, 2017), bem como, compreende o conhecimento 

como “conteúdo ou processo efetivado por agentes humanos ou artificiais em atividades de 

geração de valor científico, tecnológico, econômico, social ou cultural” (PACHECO, 2014). 

Em suas áreas de concentração, sendo a Gestão do Conhecimento, a Engenharia do 

Conhecimento e a Mídia e Conhecimento, o PPEGC objetiva “estimular a compreensão dos 

fatores determinantes nas transformações que estão ocorrendo na sociedade contemporânea” 

(Gestão do Conhecimento).  

O “desenvolvimento de métodos, técnicas e ferramentas para a construção de 

modelos e sistemas de conhecimento em atividades intensivas em conhecimento” 

(Engenharia do Conhecimento); e, do “trabalhar o compartilhamento e disseminação do 

conhecimento, desenvolvimento e avaliação das mídias voltadas a catalisar a habilidade de 

grupos para pensar, comunicar, disseminar, preservar, aprender e criar conhecimento” (Mídia 

e Conhecimento); definem os olhares/vieses tratados pelo programa. 

Pautado na linha de pesquisa Mídia e Conhecimento, adotou-se a abordagem 

conexionista, pois define o conhecimento como: “resultado do encontro de actantes5 humanos 

ou não humanos na geração de valor” (EGC, 2017), já que o tema da pesquisa se relaciona ao 

compartilhamento do conhecimento. 

O compartilhamento do conhecimento é um tema que possui aderência a área de 

concentração Mídia e Conhecimento, que tem como orientação o “compartilhamento e 

disseminação do conhecimento, desenvolvimento e avaliação das mídias voltadas a catalisar a 

habilidade de grupos para pensar, comunicar, disseminar, preservar, apreender e criar 

conhecimento.” (EGC, 2019)  

 

5 Actante é um termo utilizado pela semiótica e segundo o linguista Algridas Julien Gremias (1917-1992) é 

utilizado para determinar os participantes ativos (pessoas, animais ou coisas) em qualquer forma narrativa. 

Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Actante Acessado em: 10/10/2019 



 

 

É uma temática desenvolvida em nível de Doutorado e Mestrado, com 15 teses e 4 

dissertações apresentadas entre 2009 a 2019, encontradas no Banco de Teses e Dissertações 

do EGC.  

As pesquisas dos egressos do PPGEGC, Lasso (2016) e Lenzi (2014) contribuíram 

com conhecimentos referentes ao tema compartilhamento do conhecimento. 

Já, o tema coworking spaces não apresenta registros de trabalhos no Banco de Teses 

e Dissertação do PPGEGC, bem como, não há dissertações e/ou teses que apresentam o tema 

compartilhamento do conhecimento em coworking spaces, apresentando assim, uma lacuna 

do conhecimento junto ao programa.  

Desta forma, a pesquisa proposta pode juntar-se aos 19 trabalhos existentes.  

 

1.8 ESTRUTURA DO TRABALHO. 

 

Este trabalho está estruturado em 6 capítulos, sendo: 

 

O capítulo 1 Introdução, apresenta a definição do problema de pesquisa; pergunta de 

pesquisa; os objetivos; justificativa; ineditismo; originalidade; não trivialidade; contribuições 

e/ou entregas; escopo; aderência ao PPGEGC; finalizando o capítulo com este tópico, 

estrutura do trabalho. 

O capítulo 2 é composto pela Revisão de literatura abordando as temáticas e 

conteúdos referentes ao compartilhamento do conhecimento; a transformação dos ambientes e 

mundo do trabalho; e, coworking spaces.  

O capítulo 3 apresenta os procedimentos metodológicos, os critérios e resultados 

referentes desing da pesquisa; ao âmbito bibliográfico e documental; e, para a pesquisa de 

campo junto a unidade de observação, apresenta: os sujeitos de pesquisa; instrumentos de 

coleta de dados; processo de elaboração do instrumento de coleta de dados; temporalidade da 

pesquisa; procedimento de coleta de dados em campo; de tratamento dos dados; da 

construção do modelo; a aplicação; e, a verificação do modelo junto a especialistas. 

O capítulo 4 contém a apresentação e tratamento dos dados obtidos em campo 

explicitando as categorias, elementos e evidências apresentadas pelos pesquisados, quanto: 

estratégias, barreiras, agentes, benefícios do compartilhamento do conhecimento nos 

coworking spaces pesquisados, bem como, os ambientes onde o compartilhamento do 
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conhecimento ocorre; o processo de capacitação dos gestores e modelos existentes de 

compartilhamento.  

O capítulo 5 contém o modelo para o compartilhamento do conhecimento em 

coworking spaces, objeto deste estudo, apresentando os elementos: ecossistema; coworking 

spaces e gestor; interações entre os atores humanos e não humanos; manifestação de 

oportunidades, barreiras e estratégias para o compartilhamento do conhecimento; ciclos de 

compartilhamento do conhecimento; e, serendipity knowledge. 

O capítulo 7 explicita a aplicação do modelo junto ao coworking space Connect 

Coworking, apresentando a forma de aplicação e a percepção dos coworkers quanto ao 

desenvolvimento pessoal e dos negócios.  

O capítulo 8 contém os conteúdos apresentados por especialistas quando da 

verificação do modelo, apresentando: visões, perguntas ao pesquisador e sugestões de 

melhorias para o modelo final.  

O capítulo 9 apresenta o modelo final de compartilhamento do conhecimento para 

coworking spaces, objetivo desta pesquisa e oriundo das etapas anteriores realizadas pelo 

pesquisador tanto no âmbito bibliográfico, quando no âmbito de campo. É demonstrado por 

meio de uma representação em perspectiva panorâmica e perspectiva frontal de visualização.  

O capítulo 10 apresenta as considerações finais e as sugestões de temas para o 

desenvolvimento de futuras pesquisas; e, por fim, as referências que foram utilizadas para a 

pesquisa. 

 

1.9 LIMITAÇÕES DA PESQUISA. 

 

Durante o período de desenvolvimento da pesquisa houve limitações que 

necessitaram alterações para que esta pudesse ser desenvolvida. 

Em âmbito bibliográfico a dificuldade de encontrar nas bases de dados indexadas 

publicações sobre o tema compartilhamento do conhecimento em coworking spaces, bem 

como, modelos de compartilhamento nestes tipos de ambientes ou similares, tornou-se um 

dificultador para a construção do referencial teórico.  

Visando sanar esta limitação, utilizou-se de pesquisas e publicações de outras áreas 

de conhecimento. 



 

 

No âmbito da pesquisa de campo, projetou-se como unidade de observação e sujeitos 

da pesquisa gestores de redes internacionais de coworking spaces com unidades no Brasil. 

A inacessibilidade pelo pesquisador aos diretores, gestores e ambientes 

impossibilitou com que a pesquisa pudesse ser realizada requerendo uma mudança quanto aos 

sujeitos da pesquisa para que a coleta de dados pudesse ser efetuada. 

A busca dos sujeitos de pesquisa deu-se por meio da plataforma Coworking Brasil6, 

já que, este ambiente on line concentra informações sobre coworking spaces brasileiros.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 A Plataforma Coworking Brasil é um website na qual proprietários e/ou gestores de coworking 

spaces cadastram voluntariamente seus ambientes. Pode ser visualizada pela URL 

https://coworkingbrasil.org/brasil/.   
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Neste capítulo apresenta-se informações referentes ao compartilhamento de 

conhecimentos; transformação dos ambientes e mundo do trabalho; coworking spaces. 

 

2.1COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO 

 

Christensen (2007) apresenta que o objetivo do compartilhamento do conhecimento 

está na criação de novos conhecimentos, por meio dos ativos e da combinação de diferentes 

conhecimentos existentes nas organizações, sendo uma variável estratégica importante. 

Para Davenport e Prusak (1998) o modo com que o conhecimento é compartilhado 

pode contribuir para uma melhora do desempenho organizacional, havendo na organização 

uma abundância de conhecimento, sendo uma das formas de garantir o seu uso, tanto: 

individual e/ou organizacional. 

Como um fator estratégico para as organizações o compartilhamento do 

conhecimento é fundamental para a tomada de decisão. Possibilita que colaboradores menos 

experientes possam utilizar dos conhecimentos de trabalhadores mais experientes e de 

especialistas (GOVENDER, 2014). 

O compartilhamento do conhecimento pode ser compreendido como um conjunto de 

comportamentos que envolvem (CONNELLY E KELLOWAY, 2003) a transferência do 

conhecimento, seja de forma espontânea (informal) ou estruturada (formal) (DAVENPORT e 

PRUSAK, 1998); tornando-o disponível a outros (IPÊ, 2003).  

Possibilita o aprendizado e a capacidade para a obtenção de metas individuais e 

organizacionais (DYER e NOBEOKA, 2000).  

Deve ser planejado e gerido de forma sistemática, envolvendo um grupo de pessoas 

comprometidas a compartilhar ideias, experiências criando conjuntamente novos 

conhecimentos (HOOF, RIDDER e AUKEMA, 2004). 

Os autores apresentados trazem o compartilhamento de conhecimento  como um ato 

de indivíduo para indivíduo, a partir de um comportamento e pré-disposição na busca da 

criação de novos conhecimentos, a partir dos processos apresentados por Nonaka e Takeushi 

(1997), na etapa de socialização, bem como, dos ciclos de conhecimento de Dalkir (2005), na 

etapa de compartilhamento e disseminação do conhecimento. 



 

 

O compartilhamento do conhecimento se dá como um processo de interação social 

natural, sendo pautado na confiança, oriundo de uma cultura organizacional estabelecida e um 

clima organizacional favorável. (TSUI, CHAPMAN e STEWART, 2006) 

A partir do momento em que as organizações compreendem a necessidade da criação 

de ambientes e condições adequadas para o compartilhamento do conhecimento, estas podem 

usufruir de seus benefícios.  

Tsui, Chapman e Stewart (2006) apontam como benefícios: a promoção de 

mensagens; a conexão dos membros com diferentes estímulos; a recepção da mensagem; 

sendo um conhecimento acessível para a tomada de decisão.  

Observa-se que os autores consideram apenas os atores humanos quando se referem 

ao compartilhamento do conhecimento, porém o desenvolvimento tecnológico por meio da 

inteligência artificial, machine learning e internet das coisas, embarcadas em artefatos 

tecnológicos possibilita a interação face-to-tech e tech-to-tech. 

O compartilhamento de conhecimento então; pode ir além das possibilidades 

apresentadas pelos autores, Bartol e Srivastava (2002); Hoof, Ridder e Aukema, (2004); Lin e 

Lee (2008) que restringem a interação humana. 

Esta relação pode se dar por meio de um ator humano com um ator artificial, com um 

ator animal, um ator vegetal, a natureza e o universo; mesmo que neste momento histórico a 

codificação da linguagem, ou a falta dela, seja um impeditivo; que, pode ser superada, pelo 

estudo do comportamento, da recorrência e geração de padrões observáveis, sensações e 

afetividade, constituindo-se novos conhecimentos. 

Cavalcante et al. (2017) quando estuda a teoria Ator-rede7 como referencial teórico 

metodológico em pesquisas na área da saúde, apresenta que tal teoria também é conhecida 

pela Sociologia das Associações, tendo sua gênese, nos estudos da Ciência, Tecnologia e 

Sociedade, na qual investiga que a produção do conhecimento considera atores humanos e 

não-humanos. Preconiza a aproximação junto ao campo empírico de pesquisas, simples ou 

complexas, tanto nas análises macro e micro, motivadas pelo princípio de simetria, 

hibridização e tradução.   

 

7 O conceito de Ator-Rede (ANT) é uma corrente da ciência social originada nos estudos da ciência, 

tecnologia e sociedade, apresentada por Michel Callon, Bruno Latour e Madelaine Akrich em 1980, na 

qual trata da sociologia das associações, da tradução, da mobilidade entre seres e coisas, confrontando 

a sociedade, atores e redes. Compreende que o ator é definido por meio do papel que desempenha na 

sua rede, sua atividade, repercussão na geração de “nós” (pontos de contatos) podendo este ser um ser 

humano, um animal, coisas, objetos e instituições. O estudo de Cavalcante et al. (2017) pode ser 

acessado no link: http://www.scielo.br/pdf/tce/v26n4/0104-0707-tce-26-04-e0910017.pdf  
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Diante destas variáveis utilizar-se-á para esta tese uma mescla dos conceitos de 

compartilhamento do conhecimento, sendo:  

 

“ o processo pelo qual há a troca de conhecimentos (tácitos e explícitos) 

baseado na interação social efetivada entre atores humanos, artificiais, 

animais, vegetais, a natureza e o universo, de forma coletiva ou 

organizacional, quando captura, organiza, reutiliza e transfere experiências 

baseadas em conhecimentos existentes a partir do compartilhamento de 

informações, ideias, sugestões e experiências; criando conjuntamente novos 

conhecimentos”. (adaptado pelo autor de BARTOL e SRIVASTAVA, 2002; 

HOOF, RIDDER e AUKEMA, 2004; LIN e LEE, 2008) 

 

Tonet e Paz (2006) compreendendo o compartilhamento do conhecimento como um 

processo, apresenta: a fonte de conhecimento; o destinatário do conhecimento; o 

conhecimento a ser compartilhado; e, o contexto em que o conhecimento é compartilhado; 

podendo ser de caráter formal ou informal, de acordo com a cultura e o tipo de organização 

(GROTTO, 2002). 

Na perspectiva do compartilhamento do conhecimento informal é importante que as 

organizações a partir de estratégias específicas estimulem a interação dos indivíduos por meio 

de locais que promovam encontros, viagens, visitas técnicas, feiras de conhecimentos, 

possibilitando o compartilhamento do conhecimento tácito entre fontes e destinatários. 

(DAVEMPORT e PRUSAK, 1998; STEWART,1998; TONET e PAZ, 2006). 

O compartilhamento do conhecimento formal, segundo Hansen, Nohria e Tierney 

(1999), se dá a partir do conhecimento explícito, por meio de documentos, registros, 

memórias e outras formas de explicitar o conhecimento.  

A natureza do conhecimento; a motivação, incentivos e estímulos; oportunidades 

para o compartilhamento; cultura e o contexto do ambiente de trabalho; características 

interpessoais; estruturas organizacionais abertas; tecnologia, entre outros são fatores 

influenciadores para o compartilhamento do conhecimento. (IPÊ, 2003; RIEGE, 2005; 

WANG e NOE, 2010; NUNES et al. 2011).  

Ipê (2003), quando apresenta os fatores influenciadores considera que a natureza do 

conhecimento (tácito e/ou explícito), reconhecendo o valor (econômico e social) diante da 

percepção do seu uso, gera a motivação necessária para o compartilhar quando se percebe o 

poder do conhecimento que será compartilhado. 



 

 

A confiança, o poder, o status do destinatário, recompensas, prêmios e medo das 

penalidades percebidas ao compartilhar ou não o conhecimento, também são fatores 

determinantes na pré-disposição de compartilhar (IPÊ, 2003).  

As oportunidades para o compartilhamento, quando estas são de caráter formal 

incluindo atividades estruturadas, como por exemplo: programas de capacitações e 

treinamentos; e/ou, oportunidades informais possibilitam os relacionamentos e interações 

entre indivíduos (IPÊ, 2003), seja em ambientes físicos e/ou virtuais, bem como entre agentes 

humanos e não humanos.  

A cultura organizacional influência o compartilhamento do conhecimento nos 

ambientes de trabalho, pois define que tipo de conhecimento é importante, relevante, 

pertinente e valorizado (IPÊ, 2003). 

Para Braf (2004) o compartilhamento do conhecimento pode ser ativado quando da 

existência de um problema na qual os novos conhecimentos podem ser tangibilizados por 

resultados, obtendo-se: uma nova cultura, melhoria do desempenho individual e de equipes, 

novas ideias, vantagem competitiva, cooperação,  eficácia, enfrentamentos de problemas, 

colaboração;  competitividade, inovação, networking, aprendizagem, formação de redes 

interorganizações. 

Davemport e Prusak (1998), Barson et al. (2000), Szulanski (2000), Disterer (2001), 

Bures (2003), Dalkir (2005) apresentam barreiras individuais e organizacionais; transversais, 

tecnológicas para o compartilhamento do conhecimento. 

Szulanski (2000), explicita que o compartilhamento do conhecimento depende da 

capacidade de absorção do destinatário, dos conhecimentos e habilidade anteriores, na 

aceitação de novas informações que se transformarão em novos conhecimentos, sendo uma 

das barreiras individuais.  

Nunes (2013) apresenta que a fonte do conhecimento pode também criar barreiras para 

que o compartilhamento do conhecimento aconteça apresentadas no Quadro 1. 

 

Quadro 1- Barreiras individuais para o compartilhamento do conhecimento. 

BARREIRAS DESCRIÇÃO AUTORES 

Resistência 

 

Resistência de compartilhar o 

conhecimento a colegas ou a explicitar o 

conhecimento. 

Bures (2003); Disterer 

(2001); Barson et al. 

(2000) 

Paradoxo ou 

Maldição 

Dificuldade que a fonte tem em articular 

seu conhecimento de maneira 

compreensível. 

Hinds (1999) e Johnson 

(1983) 

Inconsistência do Aplicações de regras diferentes daquelas Johnson (1983) 
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Especialista que ele mesmo utiliza para a sua tomada de 

decisão. 

Ilusão de 

Terminologia 

Superestimar o nível de conhecimento dos 

destinatários. 
Rambow (2000) 

Problemas de 

Projeção 

Não adaptação dos conhecimentos aos 

conhecimentos dos tomadores de decisão. 
Cantoni e Piccini (2004) 

Confiança 
A falta de confiança no outro e/ou a falta de 

confiança no conhecimento recebido. 
Barson et al. (2000) 

Perda de Poder 
O compartilhamento pode significar perda 

de poder.  
Disterer (2001) 

Incerteza 
Incerteza do valor do conhecimento para o 

outro. 
Disterer (2001) 

Motivação 
Falta de motivação quanto a geração de 

benefícios tangíveis. 
Disterer (2001) 

Diferença entre 

consciência e 

conhecimento 

Disposição, consciência e conhecimento 

dos problemas e não das das causas, 

interferindo na disposição para a escuta.  

Bures (2003) 

Receio de 

Exploração 

Receio de ser explorado ou do 

entendimento que o compartilhamento do 

conhecimento se dá como um trabalho 

extra. 

Bures (2003) 

Cultura Individual 
Cultura pessoal da não aceitação e/ou 

compreensão do ato de compartilhar. 
Bures (2003) 

Conflito de motivos 

Conflito individual de motivos oriundo de 

incompatibilidades, podendo levar a tomada 

de decisão excessivamente detalhista. 

Bures (2003) 

Fonte: Adaptado de Nunes (2013)  

 

Tais barreiras podem ser manifestadas por meio de atitudes de procrastinação; 

rejeição; sabotagem; passividade; status; recompensas; medo de perda de poder; crença de 

que o conhecimento é relativo a determinados grupos; intolerância ao erro; incoerências de 

paradigmas; prevenção de conflitos; avaliação negativa do conhecimento do outro; emoções; 

resistência; proteção do conhecimento; desvalorização do conhecimento; segurança; 

(DAVEMPORT e PRUSAK, 1998). 

 Já as barreiras organizacionais em sua grande maioria, segundo Davenport e Prusak 

(2003) relaciona-se a cultura organizacional ou as condições ambientais para a pré-disposição 

dos indivíduos de determinada organização; e/ou organizações para compartilharem seus 

conhecimentos, como descrito no Quadro 2. 

 

 

 

 



 

 

Quadro 2 - Barreiras organizacionais para o compartilhamento do conhecimento 

BARREIRAS DESCRIÇÃO AUTORES 

Idioma/ Linguagem 
Idiomas e linguagens específicos de uma 

organização e/ou setor. 

Disterer (2001) Bures 

(2003) 

Prevenção de 

Conflitos 

Cultura de não aceitação à mudança e falta 

de abertura para o novo. 

Disterer (2001) Bures 

(2003) 

Incoerências de 

Paradigmas 

A incoerência de intenções pessoais e os 

paradigmas da organização. 

Disterer (2001) Bures 

(2003) 

Burocracia e 

Hierarquia 

Níveis de burocracia, hierarquias e 

normativas inibidoras do compartilhamento 

do conhecimento. 

Disterer (2001) 

Distanciamento 

geográfico e 

relacional 

A separação geográfica de colaboradores. Barson et al. (2000) 

Subestimação dos 

níveis hierárquicos 

mais baixos 

Pressuposição da falta de conhecimento dos 

colaboradores em níveis hierárquicos 

inferiores. 

Bures (2003) 

Avaliação negativa 

do conhecimento do 

outro 

Explicitação que o conhecimento 

compartilhado não possui valor, ou não 

serve para ser utilizado em determinado 

contexto. 

Bures (2003) 

Emoções 

Desequilíbrio emocional oriundo de 

conflitos e relação hostil inibindo o 

compartilhamento. 

Bures (2003) 

Pseudos Inovadores 

A supervalorização de uns em detrimento 

de outros fortalecem o distanciamento entre 

os agentes humanos. 

Bures (2003) 

Fonte: Nunes (2013)  

 

Diante das barreiras individuais e organizacionais algumas ações podem ser 

desenvolvidas para contribuir e potencializar o compartilhamento do conhecimento, que para 

Disterer (2001), Lin, Wu, Lu (2011), Tonet e Paz (2006), Davenport e Prusak (1998) está 

relacionado ao cuidado e confiança depositada nas pessoas, o papel da liderança na promoção 

do compartilhamento do conhecimento, as recompensas e incentivos; tolerância; aceitação ao 

erro; interesse por outros pontos de vista.  

Estratégias e ações podem ser utilizadas para maximizar os benefícios do 

compartilhamento de conhecimento, minimizando barreiras e maximizando a ação entre a 

fonte e o destinatário em um determinado ambiente e contexto, que segundo Cen (2004) e 

Young (2010), podem ser: 

 

a) Listas de discussão; 

b) Comunidades de prática;  

c) Storytelling;  
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d) Mentoring;  

e) Coaching;  

f) Brainstorming;  

g) Benchmark;  

h) Memórias organizacionais;  

i) Documentos;  

j) Rotação de pessoal,  

k) Eventos de capacitação;  

l) Conversas informais;  

m)  Trocas virtuais;  

n) E-mails;   

o) Blogs;  

p) Vídeos conferências; 

q) Clusters de conhecimentos;  

r) Espaços virtuais de colaboração;  

s) Espaços físicos de colaboração;  

t) Mapeamento do conhecimento;  

u) Banco de competências; 

v) Portais/intranets/extranets;  

w) Sistemas de workflow;  

x) Gestão de conteúdo; 

y) Sistemas, como: data warehouse; decision support systems; balance score card; 

data mining; custumer releationship management; key performance indicators; 

enterprise resourcer planning; 

z) Redes sociais; 

aa)Redes de inovação; entre outras possibilidades de mecanismos que podem ser 

utilizados.  

 

Tais estratégias e ações devem ser lideradas nas organizações pelos seus gestores, 

propiciando um ambiente favorável para o compartilhamento do conhecimento; orientado 

para a estratégia e os objetivos da organização, dos grupos e indivíduos.  



 

 

Tonet e Paz (2006), explicitam que os modelos têm por finalidade compreender o 

que ocorre quando as pessoas compartilham conhecimentos nos ambientes de trabalho, 

visando apresentar elementos que integram o processo, na busca de uma melhor eficiência e 

eficácia para a obtenção de resultados.  

O modelo de Tonet e Paz (2006) foi baseado na teoria dos sistemas de Bertalanffy, 

publicado na década de 1970; e, em teorias da comunicação humana, baseado em Berlo; 

Thayer; e, Thompson, com publicações na década de 1970; apresentando pressupostos, como: 

 

a) As organizações são sistemas vivos com processos básicos de aquisição de 

recursos e matérias-primas do meio ambiente, para serem consumidos e 

convertidos em produtos e serviços (TONET e PAZ, 2006); 

b)  As organizações realizam aquisições de informações obtidas interna e 

externamente para serem utilizadas nos processos de tomada de decisão para a 

solução de problemas (TONET e PAZ, 2006); 

c) As necessidades de funções comunicacionais da organização, no âmbito 

operacional; no sistema de ordens, regras, instruções; e, sistemas de feedbacks 

(THAYER, 1979); 

d) A comunicação de que a organização necessita pode ser obstruída por uma série 

de fatores individuais, interpessoais, entre outros geradores de barreiras 

(THAYER, 1979); 

e) Os processos e agentes de comunicação (THOMPSON, 1973); e,  

f) As atitudes da fonte/especialista do conhecimento (BERLO, 1970). 

 

A partir disto, o modelo concebido por Tonet e Paz (2006) considera o processo de 

compartilhamento do conhecimento em 4 fases, sendo:  

 

a) Iniciação:  ações para identificar e analisar as necessidades de conhecimentos; 

oportunidades existentes para o emprego de conhecimentos diferentes ou novos; a 

localização das fontes; 

b) Implementação: ações voltadas para a promoção da integração entre as fontes e 

destinatários do conhecimento; 

c) Apoio: ações que possibilitam a geração de oportunidades para o ato do 

compartilhamento do conhecimento; 
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d) Incorporação: ações voltadas para que o conhecimento compartilhado possa fluir 

livremente entre aqueles que deverão usá-lo.  

 

Estas fases definem o modelo de compartilhamento do conhecimento de Tonet e Paz 

(2006), conforme apresentado na Figura 6.  

 

Figura 6 - Modelo de Compartilhamento do Conhecimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tonet e Paz (2006) 

 

A primeira fase, de iniciação destaca a importância da análise das necessidades e 

oportunidades na qual serve de estímulo para a localização de conhecimentos e de fontes de 

conhecimento, tanto na organização quanto fora dela (TONET e PAZ, 2006). 

Na implementação são estabelecidos os vínculos entres a fonte com o destinatário do 

conhecimento, (TONET e PAZ, 2006); visando uma melhor interação e minimizando 

barreias. 

Para Tonet e Paz (2006) o compartilhamento do conhecimento pode se dar de forma 

sincrônica, quando apenas a fonte do conhecimento atua utilizando-se de um monólogo; e, o 

destinatário do conhecimento escuta e decodifica com base nos seus referenciais.  

A forma diacrônica é quando a fonte e o destinatário do conhecimento se utilizam do 

diálogo passando a analisarem conjuntamente as possibilidades de soluções para uma 

determinada demanda (TONET e PAZ, 2006), utilizando-se de um BA, na busca da geração 

de novos conhecimentos.  



 

 

Na fase de apoio se pressupõe a necessidade de oportunidades para esclarecer e 

retificar os conhecimentos compartilhados na fase anterior, evitando que sejam utilizados 

inadequadamente. (TONET e PAZ, 2006).  

A incorporação se manifesta a medida que o destinatário aplica o conhecimento em 

seu dia-a-dia, incorporando o conhecimento compartilhado ao seu repertório (TONET e PAZ, 

2006) transcendendo do conhecimento para a competência ou sabedoria.   

Li, Yang e Zhang (2016) apresentam em sua pesquisa: “The virtual aliance 

knowledge sharing model and select strategy”, um modelo de compartilhamento do 

conhecimento que busca evitar o investimento repetitivo na inovação; e, do desperdício de 

conhecimento de membros de organizações virtuais que possuem alianças de negócios.  

Estes relacionamentos se dão por meio de uma estrutura de rede, dos objetivos 

estratégicos, constituídos por propor processos de alianças temporárias, para determinados 

negócios independentes ou por empresas parceiras. (LI, YANG e ZHANG, 2016) 

Pauta-se no conhecimento explícito oriundo de uma fonte de conhecimento pré-

definida da rede, do desempenho do parceiro; satisfação do usuário; da qualidade do produto 

e/ou serviço; cumprimento de prazos de entrega; entre outras variáveis, influenciam a 

proximidade ou distanciamento do membro aliado. 

Neste modelo o fluxo de conhecimento dos membros das organizações aliadas em 

um ambiente de rede específico, na busca de uma reconstrução do conhecimento definirá o 

compartilhamento do conhecimento, apresentado na Figura 7. 

 

Figura 7 - Modelo de Compartilhamento de Conhecimento proposto por Li, Yang e Zhang 

(2016) 

 

 

Fonte: Li, Yang e Zhang (2016) 
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Apresenta-se no modelo os tipos de empresas membros (suppliers, agentes, logistics, 

sellers, customers); o nível de proximidade (Tightly-knit partner; Semi-tightly-knit partner; 

disperse partner); e os níveis de compartilhamento de conhecimento. De forma transversal 

está o conteúdo do conhecimento a ser compartilhado e o emissor do conhecimento.  

  O grau de compartilhamento do conhecimento pode ser em maior ou menor nível, 

quando há uma maior frequência de negócios, créditos corporativos, segredos comerciais, 

tempo de cooperação; a extensão do relacionamento, entre outros fatores que definirão a 

simbiose das alianças virtuais (LI, YANG e ZHANG, 2016). 

Os níveis de compartilhamento do conhecimento segundo Li, Yang e Zhang (2016), 

relaciona-se ao conhecimento disponível para qualquer tipo de parceiro em qualquer nível de 

proximidade; não necessitando de autorizações do emissor para o uso de determinado 

conhecimento Nível 0 (Level 0). 

No Nível 1 (Level 1) os conhecimentos explicitados podem ser acessados por 

parceiros com média e alta proximidade. O Nível 2 (Level 2), são conhecimentos disponíveis 

a membros que possui uma alta proximidade e autorizações pela fonte de conhecimento. (LI, 

YANG e ZHANG, 2016). 

Firdaus et al. (2012) em seu estudo: “Knowledge sharing model development in 

Commmunity of Pratice (CoP) Among Doctors”, apresenta um modelo de compartilhamento 

de conhecimento em uma comunidade de práticas de 286 médicos  da Coreia do Sul; teve 

como foco o desenvolvimento de um modelo que explica os fatores que influenciam a eficácia 

do compartilhamento do conhecimento, conforme a Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 8 - Modelo de Compartilhamento de Conhecimento proposto por Firdaus et al. (2012) 

 

Fonte: Firdaus et al. (2012) 

 

De acordo com o modelo de Firdaus et al. (2012), observa-se que os autores 

apresentam elementos genéricos sobre o compartilhamento do conhecimento e comunidades 

de práticas (quadrantes superiores); e, as especificações referentes ao compartilhamento do 

conhecimento; e, comunidades de práticas específicas da área da saúde (quadrantes 

inferiores). 

Os números de variáveis que compõe os quadrantes foram utilizados pelos autores 

para o desenvolvimento do modelo conceitual de efetivo compartilhamento do conhecimento 

por médicos que participam de comunidades de práticas em nível institucional (retângulo azul 

que contempla o somatório de todas as variáveis dos quatro quadrantes). 

Os fatores influenciadores da efetividade do compartilhamento do conhecimento 

relacionam-se: a atitude; a estrutura organizacional; a motivação individual (reputação, desejo 
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de ajudar); papel do moderador; confiança; compartilhamento de objetivos e visões; utilidade 

percebida; liderança da comunidade; suportes de gestão. (FIRDAUS et al., 2012). 

Dentre os modelos de compartilhamento do conhecimento pesquisados existem 

especificações referentes aos aspectos individuais, organizacionais, o conhecimento e o 

contexto; elementos basilares quando do estudo do compartilhamento do conhecimento.  

Manifestam a importância de ambientes propícios para que a geração de novos 

conhecimentos possa ser desenvolvida a partir da geração do conhecimento tácito, do 

compartilhamento do conhecimento de agentes humanos (fontes e/ou destinatários do 

conhecimento) promovem ou estão abertos a socialização.  

 

2.2 AS TRANSFORMAÇÕES DOS AMBIENTES E DO MUNDO DO TRABALHO 

 

Estamos vivendo um momento global acelerado na qual há uma necessidade 

emergente de uma evolução dos sistemas e processos que possam atender as necessidades do 

Século XXI (LUKSHA et al., 2017). 

Brown et al. (2017) descrevem no relatório “Workforce of the future: the competing 

forces shaping 2030”, os resultados de uma pesquisa iniciada no ano de 2007; composta por 

uma equipe de especialistas da consultoria Price Water House Coopers, e do James Martin 

Institute of Sicence and Civilization, da Said Business School in Oxford.  

Foi realizado um survey com 10 mil pessoas na China, Índia, Alemanha, Reino 

Unido e Estados Unidos da América, possibilitando insights sobre como as pessoas 

compreendiam a evolução dos locais de trabalho e como isto afetará as suas perspectivas de 

empregos e futuro do trabalho. 

O relatório apresenta megatendências do futuro da força de trabalho, retratando o 

coletivismo versus o individualismo e a integração versus a fragmentação. 

Para este cenário futuro necessitaremos de um mundo pautado em uma sociedade 

baseada na sabedoria – a Wisdon Society, como uma prática coletiva fundamental para a vida,  

já que, segundo Loshkareva et al. (2017) vivemos em um mundo hibrido de modelos, 

migrando da 1ª Revolução Industrial; da 2ª Revolução Industrial; da 3ª Revolução Industrial 

para a 4ª Revolução Industrial. 

Para Bennett e Lemoine (2014) o mundo em que vivemos pode ser caracterizado 

como um mundo V.U.C.A (volátil, incerto, complexo e ambíguo), que prevê como tendências 



 

 

chaves a digitalização de todas as áreas; a automatização da indústria e economia; a 

globalização da economia, do conhecimento e da tecnologia; ambientalização; mudanças 

demográficas; sociedade em rede; aceleração tecnológica e mudanças sociais; um mundo a 

cada dia mais complexo. 

Diante deste contexto, os ambientes de trabalho possuem um papel fundamental, que 

para Fuzi (2016) possibilitam a interação humana, sendo está uma variável essencial para o 

desenvolvimento da transdisciplinaridade e interdisciplinaridade, do compartilhamento, 

colaboração e geração de valor. 

Quanto ao processo evolutivo dos tipos de ambientes de trabalho, a casa e a cidade 

aparecem como um dos principais ambientes de desenvolvimento do trabalho.  

Na cidade de Pompeia Clássica o comércio era a principal atividade econômica na 

época, onde os artesãos e camponeses se deslocavam para trocar e/ou vender seus produtos. 

Na parte da frente das casas de famílias direcionadas as ruas eram colocados os negócios e na 

parte de trás o local de moradia8.  

Durante a Idade Média, as casas, campos, praças, ruas e cidades se transformavam 

em ambientes de trabalho, que após a revolução industrial, a fábrica configurou-se com uma 

maior predominância.  

As fábricas proliferaram-se na Europa e nos Estados Unidos da América a partir do 

Século XVIII. Entretanto, neste período os escritórios já começavam a ser utilizados junto as 

fábricas na perspectiva do olhar para um comando e controle, pautado pela inserção da 

administração científica. 

Segundo Hickey (2015) em 1856 o governo do Reino Unido desenvolveu um 

relatório sobre o design dos ambientes de trabalho. Retratava que para o trabalho intelectual 

seria necessário salas separadas e individuais, para que estes não fossem interrompidos. Já, o 

trabalho mais mecânico, poder-se-ia colocar vários trabalhadores em um mesmo local.  

A partir de 1800, segundo Fuzi (2016) os escritórios expandiram-se, pois, as 

inovações tecnológicas para a época, como o telefone e o elevador possibilitavam o trabalho 

em locais distantes das fábricas.  

Diante desta separação geográfica e de tipologias de trabalho, seja mental ou manual, 

os trabalhadores foram caracterizados a partir de referências a cor de seu colarinho.  

 

8 Durante o período de 2007 o autor morou na Itália e teve a oportunidade de realizar visitas técnicas 

na cidade de Pompeia, Erculano, Paestum e outros sítios arqueológicos da Itália, quando da realização 

do Curso de Formação em Management Culturale, realizado pela Scuola di Ravello, em parceria com 

a Università “La Sapienza” di Roma. 
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Wickman (2012) afirma que estas referências iniciaram a partir de 1900, com a 

caracterização dos white collars9, em 1910, para os trabalhadores que atuavam em escritórios; 

e, que habitualmente utilizavam camisas brancas.  

Em 1924, caracterizou-se os blue collars10, os trabalhadores que atuavam com 

atividades manuais operacionais; e, que utilizavam uniformes confeccionados pelo tecido blue 

jeans.  

Saval (2014) apresenta que o modelo Taylorista de tempos e movimentos foi 

aplicado aos escritórios, utilizando-se dos mesmos princípios das fábricas, visando maximizar 

as tarefas realizadas, por meio de um controle apertado pelos superiores.  

Neste período muitos experimentos científicos foram desenvolvidos quanto a 

interrupção da atenção do trabalhador, quando da presença de alguém que passa próximo ao 

seu local de trabalho; estudos no campo da psicologia industrial referente as variáveis 

ambientais (iluminação, ventilação, temperatura). 

A partir de 1940 há uma preocupação dos estudiosos com a interação dos indivíduos, 

na qual ajustes no design de mesas, paisagismo, substituição de paredes fixas por painéis 

reconfiguráveis, criação de zonas de trabalho departamentalizadas com sistemas integrados de 

móveis11, foram implantados e são chamados por Saval (2014) de cubículos. 

A ideia da época era criar um ambiente de libertação onde o conceito original era de 

Escritórios de Ação, na qual as pessoas estavam realizando cada vez mais “trabalhos de 

conhecimento”.  

Porém, as empresas de forma geral compreenderam que este tipo de ambiente 

possibilitaria a inclusão de um maior número de pessoas em um menor espaço; configurando 

ainda mais, a distinção entre os níveis hierárquicos organizacionais da empresa. Gerentes e 

diretores possuíam escritórios fechados com janelas e facilidades que os demais colaboradores 

não tinham. (ROSEN et al., 2017).  

Estes escritórios foram chamados de open-plan offices. Eram configurados em 

andares inteiros de prédios com mesas ou mesmo em cubículos, que segundo Konnikova 

(2014) estes tipos de ambientes foram concebidos em 1950 em Hamburgo, na Alemanha; e, 

 

9 Colarinhos Brancos. 
10 Colarinhos Azuis. 
11 Conhecidos vulgarmente como ilhas de trabalhos ou “baias”. 



 

 

tinham como objetivo facilitar a comunicação e o fluxo de ideias; interação e a 

intercomunicação das equipes (FUZI, 2014). 

Porém, Cohen (1980) apresenta alguns efeitos negativos, já que há uma maior 

distração ou interrupções e ruídos; reduzindo a concentração.  

Saval (2014) em pesquisa realizada em 1997 apresentou que 93% dos trabalhadores 

de cubículos gostariam de outra forma de ambiente de trabalho.  

Com a evolução dos artefatos tecnológicos e equipamentos de informática, como os 

computadores de mesa (desktops), conexões com a rede mundial de computadores (internet), 

e-mails e outras inovações para a época, bem como, a busca de uma melhoria da qualidade de 

vida, as atividades laborais e ambientes de trabalho modificaram-se, possibilitando com que o 

trabalhador não necessitasse deslocar-se aos escritórios.   

Segundo Bates (2011) em 1980, os home-offices apresentaram-se como os primeiros 

ambientes fora de escritórios, já que a conectividade tecnológica possibilitava com que este 

trabalhador pudesse interagir com os demais. Segundo Becker e Joroff (1995) as distrações da 

casa demonstrou que o home office não se apresentou tão produtivo como se imaginava.  

Na busca de solucionar esta possível baixa de produtividade sem fazer com que os 

trabalhadores retornassem aos escritórios com modelos open-plan offices no formato de 

cubículos, foram criados os telecentros e business centers na década de 1990.  

Saval (2014) afirma que estes ambientes possuíam equipamentos de 

telecomunicações, informática e serviços destinados a uma única organização, na qual os 

trabalhadores poderiam se deslocar para trabalhar perto das suas residências, sendo uma base 

da empresa. 

Observa-se que em todos os momentos históricos há um hibridismo quanto as 

tipologias dos ambientes de trabalho, seja no formato de fábricas ou em escritórios.  

Todos foram de certa forma impactados pelos avanços da tecnologia da informação e 

da comunicação, da melhoria das condições de trabalho; e/ou, na busca de uma melhor 

produtividade. 

Ainda hoje existem ambientes de trabalho com os mesmos formatos, design e 

conceitos do Século XIX e XX; e, possivelmente ainda existirão em algumas localidades no 

futuro.  

Entretanto, diferentemente dos trabalhos tradicionais nos setores primários, 

secundários e terciários; considerados por De Masi (2003) como trabalhos pautados no 

modelo industrial; pode-se dizer que em todos os tempos históricos emergiam trabalhadores 
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que buscavam outros formatos de trabalho, pautado na criatividade e no conhecimento e que 

não se encaixavam nos modelos de ambientes tradicionais vigentes. 

As manifestações destes formatos são apresentadas por Protin, Stuart, Weinberger 

(2017), quando afirmam que no final de 1800, no porto de San Francisco, na Califórnia, nos 

Estados Unidos da América, localizaram-se as primeiras indústrias de telégrafos e de rádio.   

Em 1939, Willian Hewlett e David Packard, fundam a HP - Hewlett e Packard em 

uma garagem em Palo Alto. Em 1956 foi criada a Schockley Semicondutor Laboratory 

primeira fábrica de transistores, utilizando o silício ao invés do germânio em semicondutores. 

Do grupo de fundadores da Fairchild Semiconductor, saíram o criador da Intel, em 

1968 entre outras empresas, que em 1969 por meio do Stanford Research Institute, junto a um 

programa do governo dos Estados Unidos da América desenvolveram o Arpanet, um projeto 

que daria origem a internet (rede mundial de computadores).  

A Xerox em 1970 implantou em Palo Alto o seu primeiro parque empresarial, com 

um ambiente de trabalho pautado no modelo open-plan offices, inventando a ethernet 

computing e o uso das interfaces gráficas. (PROTIN, STUART, WEINBERGER, 2017) 

Em 1971, nasce o nome Silicon Valley como um título de uma reportagem do 

jornalista Don Hoefler, sobre a indústria dos semicondutores.  

A partir de 1970, jovens empreendedores utilizando-se das invenções de empresas 

anteriores iniciam um movimento de desenvolvimento de soluções voltadas à área de 

tecnologia da informação e comunicação, que culminaram no desenvolvimento de grandes 

empresas de tecnologia baseadas em conhecimentos, possibilitando ao Silicon Valley tornar-

se uma referência como um ecossistema de inovação e empreendedorismo. (PROTIN, 

STUART, WEINBERGER, 2017) 

Quanto aos ambientes de trabalho pode se dizer que a partir de 1923 quando Walt 

Disney e seu irmão utilizaram a garagem da casa de seu tio para criarem a sua primeira 

produção áudio visual; e, que posteriormente foram os primeiros clientes da HP, assim como 

a Apple, Google e tantas outras empresas desta região dos Estados Unidos da América, 

iniciaram um movimento de utilização dos ambientes da casa, como as garagens, para iniciar 

seus negócios. Movimento conhecido atualmente como o Mito da Garagem. (AVENDAÑO, 

2014). 

As incubadoras de empresas também se apresentaram como modelos de ambientes 

de trabalho que possibilitam o desenvolvimento de negócios, que segundo Azevedo et al. 



 

 

(2016), Silva e Veloso (2013), Mian, Lamine e Fayolle (2016) seus primeiros registros forma 

no Research Park, da Universidade de Stanford, criado em 1951.  

Assim como, os ambientes das universidades, por exemplo, quando Mark 

Zukemberg, cofundador do Facebook, em 2004 desenhou seu negócio em um quarto da 

Harvard University´s Kirkland House. 

Algumas empresas na época saíram de outros ambientes de trabalho pautados nos 

modelos de escritórios, garagens ou mesmo dos open-plan offices; e, desenharam ambientes 

que possibilitam a interação, inclusive comparando-os a campus universitários a partir de 

1970. 

Desenvolveram um outro conceito para os ambientes de trabalhos baseados no 

conhecimento, criando os headquarters em modelo de coworking spaces.  

Segundo Atari (2014) no documentário, “Atari: game over”, o Former Atari 

Headquarter, no final da década de 1970, foi um dos primeiros ambientes de trabalho que 

aliava trabalho e divertimento, na qual Nolan Bushnell fundador da Atari, diz: “Queremos 

pessoas que trabalhem duro e que se divirtam com isto...”; “... não queríamos fazer diferença 

entre trabalhar e se divertir”, se referindo ao ambiente e a cultura da organização.  

Fotos do Atari Museum12 ou de documentários postados no website Youtube, na rede 

mundial de computadores (internet) demonstram que os ambientes se assemelhavam aos 

coworking spaces e fablabs contemporâneos.  

Inspirado no nomadismo dos trabalhadores do conhecimento que atuavam com 

negócios pautados no uso da tecnologia da informação e comunicação, em 2005 foram 

criados os coworking spaces, com a finalidade de hospedar trabalhadores e empresas, com o 

conceito de compartilhamento de recursos. (FOST, 2008). 

Ainda, quanto aos modelos de ambientes de trabalho percebe-se que a partir de 2010, 

os corpoworking começam a aparecer nas empresas, como retrata Vallejo e Denervaud 

(2014), sendo uma tendência de ambientes de trabalho propostos pelas organizações quando 

buscam uma maior interação de colaboradores, parceiros, clientes e fornecedores; utilizando-

se do ambiente da empresa como um coworking space. 

Devido ao boom do empreendedorismo e do auto emprego um outro modelo de 

ambiente e tipo de trabalho surge; o modelo home-based business (CARLISLE, 2013)  

 

12 Disponível em: http://www.atarimuseum.com/ Acessado em: 04/03/2018. 
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Este movimento nos Estados Unidos da América é chamado de Economic 

Gardening, sendo um reflexo de uma maior alteração dos modelos econômicos tradicionais 

para uma economia pautada no conhecimento e/ou na sabedoria para o bem comum.  

Dentre as variáveis influenciadoras apresentadas para a transformação e/ou possível 

evolução pode-se observar que os avanços tecnológicos, a divisão do trabalho manual e 

intelectual, o desenvolvimento de pesquisa científicas sobre a influência dos modelos de 

produção, a influência do ambiente de trabalho frente ao desempenho e a qualidade de vida 

dos colaboradores, os avanços da tecnologia da informação e comunicação, uma maior 

flexibilização e mobilidade dos trabalhadores do conhecimento, possibilitaram modelos 

diferentes de ambientes de trabalho pautados no que abordam Oldeburg e Brisset (1982), 

quando apresentam os first places, second places e thrid places, bem como apresentado 

anteriormente nos principais fatos históricos.  

Laing (2013) afirma que cada vez mais o avanço tecnológico alterou o uso dos 

ambientes de trabalho tornando-se cada vez mais heterogêneo e colaborativo, e misturando as 

outras funções sociais que não apenas a laboral, no fomento da geração de comunidades para 

uma melhor colaboração e interação; considerando os ambientes de trabalho como parte da 

paisagem urbana, que possam ser mutáveis a partir do desenvolvimento de novas experiencias 

que emergem das necessidades das relações humanas frente as necessidades sociais e de 

mercado.  

Stumpf (2013) apresenta que o design dos escritórios, na qual há uma atuação dos 

trabalhadores do conhecimento, possuem uma série de tipologias.  

Williams (2013) afirma que este modelo pode ser pensado como uma forma de 

engajamento e desengajamento, na qual explicita que a existência de comportamentos 

criativos, deve: envolver pessoas, informações e ideias de forma intencional; bem como, 

acidentalmente; com caráter serendiposo, vinculando-se a um pensamento para o engajamento 

na busca de resultados.  

Duffy (1997) apresenta quatro tipos de ambientes que suporta trabalhadores e 

trabalhos que necessitam de autonomia e interação, como apresentado pela Figura 9.  

 

 



 

 

Figura 9 - Tipologias de design de escritórios

 

Fonte: Duffy (1997) 

 

Duffy (1997) apresenta que o trabalho criativo inerente a uma sociedade e economia 

baseada em conhecimento, requer interação e autonomia, na qual um ambiente que possua 

uma baixa autonomia e uma baixa interação para as tarefas com características mais 

repetitivas, padronizadas e rotineiras em um modelo de trabalho individualizado, se denomina 

como ambiente tipo Hive.  

 Profissionais que possuem um trabalho que requer uma maior autonomia, com uma 

menor interação, na qual estes trabalhadores necessitam de uma maior concentração, de forma 

individualizada, possuindo escritórios em modelos de células ou em modelos de open-plan 

offices, como por exemplo estruturas em ilhas/baias de trabalho, denomina-se como Cell.  

Em um ambiente de alta interação e baixa autonomia as tarefas geralmente são 

rotineiras, mas necessitam de uma interação entre as equipes, por meio de trabalhos em 

grupos, possuindo salas de reuniões e outros ambientes com mobiliários que possibilitam o 

desenvolvimento de encontros entre os colaboradores, sendo definido por Duffy (1997) como 

“Den”. 
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Os modelos de ambientes “Club”, proposto pelo autor são ambientes que propiciam o 

desenvolvimento de trabalhos que necessitam de um alto grau de interação/colaboração e de 

autonomia; pois estes tipos de trabalhos se pautam nos trabalhos baseados em conhecimentos, 

requerendo um conceito de ambiente de trabalho flexível, na qual indivíduos e/ou equipes 

podem escolher o modelo de ambiente que desejam trabalhar.  

Davis, Leach e Clegg (2011) apresenta que o nome “Club” foi derivado do Século 

XIX quando pessoas se encontravam na Inglaterra para fazer networking, na qual os clubes 

eram um ambiente social para a realização de encontros informais, que Handzic e 

Chaimungkalanot (2004) afirma que está socialização propiciava o desenvolvimento da troca 

de conhecimento e a criação de conhecimentos tácitos. 

Para Davis, Leach e Clegg (2011) afirmam que os ambientes do tipo Club possuem 

uma característica informal e livre de hierarquia, pois não estão baseados na territorialidade, 

sendo um ambiente potencial para a cross-fertilization13 de ideias, já que poderá encontrar 

pessoas na qual originalmente desejam um encontro ao acaso (serendipity encountre14).  

Pode-se dizer que os modelos de escritórios segundo Duffy (1997) estão se movendo 

de um ambiente exclusivamente Hive, para Den, e/ou Cell para Club, refletindo a alteração 

dos tipos de trabalho pautados nas constantes mudanças sociais e de mercado.   

Groves (2010) apresenta categorias pautadas em uma pesquisa de espaços criativos 

de negócios, sendo: o espaço de estimulação (o indivíduo se permite a uma variedade de 

estímulos intencionais ou serendiposos, encorajando-o a pensar de forma diferente); espaço de 

reflexão (recarregar, refrescar, intensificar o foco, contemplação e o silêncio); espaço de 

colaboração (encorajamento do compartilhamento de informações e conhecimentos); espaço 

de jogo (espaços de ludicidade e de  conectar-se com os colegas e energizar-se, diminuir o 

estresse e encorajar o livre pensamento e a experimentação). 

Percebe-se que o viés apresentado pelo autor adota uma característica de construção 

de um espaço físico destinado ao desenvolvimento psicológico e sociológico, na busca de um 

equilíbrio do trabalhador, bem como na melhoria da sua condição de bem-estar. As 

 

13 Cross-fertilization significa segundo o Cambridge Dictionary um mix de ideias, costumes a partir de 

diferentes lugares, ou grupos de pessoas para produzirem um melhor resultado.  
14 Serendipíty encontre encontro ao acaso. A palavra Serendipity segundo o New Oxford Dictionary é 

a ocorrência e o desenvolvimento de eventos, por acaso, de forma satisfatório ou benéfica, entendendo 

o acaso como qualquer evento que acontece na ausência de um projeto óbvio, que não é relevante para 

qualquer necessidade presente, ou no qual a causa é desconhecida. Outras informações podem ser 

obtidas no link: https://pt.wikipedia.org/wiki/Serendipidade 



 

 

conjunções destes espaços se tornam um ambiente de desenvolvimento do ciclo de 

conhecimento proposto por Dalkir (2005). 

Sturm e Schimpf (2011) propõem os ambientes como cenários, sendo: os cenários 

individuais, os cenários criativos; os cenários de controle; os cenários de teste e prototipagens; 

os cenários de projeções; e, de silêncio; pautados na natureza da tarefa. 

Fayard e Weeks (2011) estudaram os efeitos do design dos ambientes de trabalho nas 

interações serendiposas quanto aos resultados relativos das interações a partir de contatos 

informais.  

Consideraram a proximidade, a privacidade e a permissão, concluindo que os 

espaços mais eficazes são aqueles que possibilitam a reunião de pessoas, quando as barreiras 

tanto físicas e sociais são minimizadas.  

Ao mesmo tempo em que estas pessoas necessitam de privacidade para o 

desenvolvimento de determinadas atividades individuais, porém, se permitem serem 

abordadas para momentos de interação e compartilhamento.  

Assim é possível afirmar que há um movimento de transformação dos ambientes de 

trabalho, para um modelo mais flexível, colaborativo e compartilhado; já que, a natureza do 

trabalho e da tarefa determinará na sociedade do conhecimento e da sabedoria o tipo de 

ambiente adequado sua execução.  

Nesta seara, surgem os coworking spaces, ambientes de trabalho que possibilitam 

uma maior interação e compartilhamento de recursos e conhecimentos.  

 

2.3 COWORKING SPACES 

 

Foertsch e Cagnol (2013) apresentam que coworking não é um termo novo, e 

ressaltam o poder do coworking em publicações de 1628, quando se referiam ao poder de 

Deus e seus representantes na obra “Ecclesiastes”, de John Jackson, mas que não há uma 

relação com ambientes; e, sim como um modelo de trabalho. 

Pode-se elucubrar que no período grego clássico a Academia de Platão, fundada em 

384/383 a.C nos jardins de Atenas, ilustrada pela obra “A Escola de Atenas” de Rafael Sanzio 

(NAILS, 2002), retrata de certa forma um modelo de ambiente que lembra o conceito de 

coworking spaces, devido ao compartilhamento de recursos e principalmente, neste caso do 

compartilhamento do conhecimento.    
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Ainda, na busca dos primórdios históricos que pudessem inspirar, mesmo que no 

âmbito teórico, os coworking spaces contemporâneos, o documentário “Why  the Industrial 

Revolution Happened Here”, produzido pela BBC de Londres em 2015, Jeremy Black, 

apresenta que “o clima intelectual existente na Grã-Bretanha do Século XVII, havia uma troca 

abundante de ideias científicas e tecnológicas que contratava acentuadamente com a situação 

da maior parte da Europa”. 

Este período conhecido como Idade da Razão e gerou um novo movimento pautado 

na ideia do conhecimento prático, onde “homens de ação e homens de ideias” trabalharam em 

conjunto, criando o “Iluminismo Industrial” (BBC, 2015).   

Um dos eventos históricos que podem reportar a uma possível origem do que hoje 

conhecemos como coworking spaces, está apresentada no referido documentário, quando: 

 

“...Em todo o país, a partir do prestígio da Royal Society, em Londres; 

e, em inúmeras casas de cafés da província, industriais e cientistas 

muitas vezes, de diferentes origens se reuniam para compartilhar suas 

ideias e observações. Eles desencadearam uma onda de pensamento 

livre e criativo... 

... Grupos como a Sociedade Lunar permitiram a estes 

homens criativos a liberdade de pensar o impensável e de chegar as 

novas ideias e invenções surpreendentes....” (BBC, 2015) 

 

Um dos líderes deste movimento era Matthew Boulton, pequeno fabricante de fivelas 

e proprietário da Soho House. Neste período conheceu James Watt, um cientista que buscava 

desenvolver uma máquina a vapor com uma maior eficiência das fabricadas anteriormente. Na 

parte de trás da casa foi criada a Soho Manufactory para a confecção de pequenas peças de 

metal. (BBC, 2015) 

Na Soho House e Soho Manufactory, juntamente como seus trabalhadores, Boulton 

criou uma máquina a vapor que revolucionária o período industrial da época “... Soho foi a 

primeira fábrica a vapor do mundo. Era um novo conceito de ambiente de trabalho...” (BBC, 

2015). 

Em uma perspectiva de aproximar estes fatos as compreensões contemporâneas, 

poder-se-ia dizer que a Soho House e os membros da Sociedade Lunar, foram os pioneiros na 

preocupação com o compartilhamento e aplicação do conhecimento, com características 

científicas, por meio da colaboração, na busca da transformação de ideias em coisas tangíveis 

que gerasse valor em ambientes compartilhados de trabalho. quando utilizavam as casas de 



 

 

café; e, posteriormente a Soho House, quem sabe o primeiro coworking spaces que se tenha 

registro. 

De Masi quando publica o livro L´Emozione e La Regola: la grande aventura dei 

gruppi creativi europei, no ano de 2005, apresenta modelos de trabalhos similares aos que 

encontramos hoje na sociedade e economia do conhecimento (DE MASI, 2005). 

Quanto ao uso do termo coworking para retratar estes modelos de ambientes de 

trabalho, os autores como, Felici et al. (2017), van de Koevering (2017), Marx (2016), Tanaka 

et al. (2016), Sanborn (2015), Leforstier (2009) apresentam que o termo “coworking” foi 

usado pela primeira vez em 1999, por Bernie De Koven15, descrevendo como uma maneira de 

identificar um método que facilitaria o trabalho e reuniões de negócios, de colaboração, 

coordenados por computadores e novas tecnologias.  

E, Marchegiani e Arcese (2018), Arentsen (2017), Felici (2017), Isnard et al (2017), 

Ivald (2017), van de Koevering (2017), Moriset (2013), Fuzi (2016),  Cabral e van-Winden 

(2016), Marx (2016), Tanaka et al (2016), Capdevila (2015), Rus e Orel (2015), Sanborn 

(2015), Parrino (2013), Spinuzzi (2012); consideram que este tipo de ambiente iniciou sua 

difusão a partir de 2005, quando Brad Neuberg16 os define como um espaço onde 

trabalhadores independentes e itinerantes reúnem-se para trabalhar em um ambiente formal. 

Foerstch e Cagnol (2013) no seu artigo, “The history of coworking in a time line17”, 

publicado na revista eletrônica Deskmag, apresentam uma linha do tempo retratando os 

acontecimentos mais marcantes de 2002 a 2013, como apresentado no Quadro 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Gamer designer e teórico americano que desenvolveu uma plataforma coordenada por 

computadores. 
16 Engenheiro de software que atualmente trabalha no Dropbox. 
17 Disponível em: http://www.deskmag.com/en/the-history-of-coworking-spaces-in-a-timeline. 

Acessado em: 29/01/2018 
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Quadro 3 - Evolução dos coworking spaces 

ANO ACONTECIMENTO 

2002 

Em Viena, a Áustria se torna a “mãe” dos coworking spaces com a abertura 

Schraubenfabrik, nomeada na época como um Centro Comunitário para 

Empreendedores.  

2005 

Em San Francisco, nos Estados Unidos da América, Brad Nueberg criou o Spiral 

Muse, sendo considerado o primeiro coworking space “oficial”. Em Londres, na 

Inglaterra se deu a criação do primeiro Impact Hub. Em Berlim, na Alemanha a 

cafeteria St. Oberholz foi a primeira a oferecer o acesso ao wi fi (internet sem fio), 

bem como deixar pessoas trabalharem, em seus laptops junto com seus 

convidados. 

2007 

Em Philadelphia, nos Estados Unidos da América foi implantado o IndyHall, o 

primeiro coworking space criado a partir de um modelo de cronwdfunding. Em 

São Paulo, Brasil, nasce o Impact Hub o primeiro coworking space no Brasil, 

filiado a rede de Londres. (RIBEIRO, 2014) 

2008 Em Santa Cruz, nos Estados Unidos da América nasce a NextSpace. 

2010 

Segundo Sheftell (2011) nasce em Soho, na cidade de New York, nos Estados 

Unidos da América, a WeWork. Na cidade de Belo Horizonte, no Brasil, nasce o 

CWK Coworking, a primeira rede brasileira de coworking spaces. 

2011 

Início dos Corpoworking (DENERVAUD, 2014). Criado no Brasil o website 

Coworking Brasil. Criação do Global Coworking Survey sendo uma pesquisa 

mundial de diagnóstico das realidades dos coworking spaces e coworkers. 

2012 

Criação do Global Coworking Unconference Conferece, o maior evento mundial 

sobre a temática. Inauguração do Google Campus em Lodres, seguido do Google 

Campus de Tel Aviv (BBC, 2012). 

2013 Ano das expansões das redes Impact Hub, NextSpace e WeWork. 

2014 Nascimento da Nex Coworking em Curitiba. 

2015 

Inauguram-se do Google Campus na Polônia (RADIO POLAND, 2015); Korea do 

Sul (LEARNING ENGLISH, 2015); e, Espanha (Forrest, 2014). A abertura do 

Cubo/Banco Itaú (PEQUENAS EMPRESAS, GRANDES NEGÓCIOS, 2015).  

Na cidade de Joinville, nasce o CO.W Coworking Space, que atualmente possui 

unidades em Joinville, São Paulo e Rio de Janeiro (STARTUPI, 2017). 

2016 Implantado o Google Campus São Paulo (GOMES, 2016). 

2017 

Chegada da WeWork ao Brasil e segundo a Pequenas Empresas, Grandes 

Negócios (2017), com quatro unidades em São Paulo e uma no Rio de Janeiro. 

Mundialmente a rede inaugurou 90 novas unidades em mais 20 países, com 

aproximadamente 30 mil empresas residentes e mais de 175 mil coworkers. O 

Banco Bradesco implanta o InovaBra Habitat (MANZONI, 2017). 

2018 

Ampliação da rede WeWork no Brasil, Espanha, Alemanha, Perú, Japão, Irlanda, 

Estados Unidos da América e Índia (PEQUENAS EMPRESAS, GRANDES 

NEGÓCIOS (2017) 

Fonte: o autor 

 

A linha do tempo demonstra um crescimento histórico ao longo dos anos, 

principalmente ligado as redes internacionais que buscaram a implantação de unidades em 

novos países; e, de coworking spaces unitários que observaram possibilidades de novos 

negócios, criando as suas próprias suas redes. 



 

 

A partir dos elementos históricos a busca por um conceito de coworking space na 

grande maioria dos artigos se mescla a sua história devido a necessidade de delimitação da 

origem do termo, que se tangibilizou no desenvolvimento de ambientes.  

Para Campos et al. (2015) é um equívoco a percepção comparativa entre os 

coworking spaces, com “telecentros”, business station, escritórios flexíveis ou com 

incubadoras e aceleradoras, bem como, restringir o olhar apenas como um modelo habitual de 

third place, proposto por Olberburg e Brisset (1989), já que os coworking spaces possuem 

características muito diferentes de cafés, restaurantes, aeroportos, lounges, porém são 

conceitos que embasam o modelos de ambientes de trabalho compartilhados. 

Muitos são os conceitos explicitados por autores em literaturas científicas ou 

técnicas, que apresentam em sua maioria a relação com o trabalho colaborativo e/ou com um 

espaço físico, relacionado a locação de mesas, escritórios e/ou do compartilhamento de 

recursos, como demonstrado no Quadro 4. 

 

Quadro 4 - Conceitos de coworking spaces. 

AUTOR E ANO PUBLICAÇÃO CONCEITO 

MARCHEGIANI, L. e 

ARCESE, G. (2018) 

Collaborative Spaces and 

Coworking as Hybrid 

Workspaces: Friends or 

Foes of Learning and 

Innovation? 

Lugares que combinam as melhores 

características de um tradicional 

escritório com o benefício de 

trabalhar de forma independente e 

flexível a um custo acessível. 

Possibilita trabalhar na proximidade 

de pessoas sem formar laços 

formais, com a possibilidade de 

interagir, trocar ideias e expandir 

redes. 

BROWN, J. (2017) 

Curating the “Third Place”? 

Coworking and the 

mediation of creativity. 

A prática associada ao coworking, 

surgiu em várias formas e em 

vários contextos para desafiar 

criticamente conceitos do local de 

trabalho e localização do trabalho 

criativo. Ao mesmo tempo que 

confronta o caminho na qual os 

trabalhadores criativos interagem e 

se relacionam entre si, bem como 

com o espaço e lugar. 

FELICI, B. (2017) 

Coworking ... che? I nuovi 

volti dell’organizzazione 

del lavoro: un’indagine sul 

coworking in Itali. 

Coworking cujo significado literal é 

"trabalhar em conjunto", é uma 

nova realidade profissional que 

envolve o compartilhamento de um 

ambiente de trabalho dentro de uma 

instalação equipada e organizada a 

partir das pessoas; originalmente 

freelancers, mas também aqueles 
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que possuem uma atividade 

independente. 

BOUNCKEN, R.; 

ASLAM, M. e 

REUSCHL, A. (2016) 

Coworking-spaces: how a 

phenomenon of the sharing 

economy builds a novel 

trend for the workplace 

and for entrepreneurship. 

Fornece recursos individuais ou 

institucionais para usuários com 

trabalhos flexíveis e altamente 

autônomos, oferecendo escritório e 

espaço social que facilita a 

interação pessoal direta para o 

desenvolvimento social, o 

aprendizado, o cultural e 

interesses comerciais relacionados. 

GERDENITSCH, C. et 

al. (2016) 

Coworking Spaces: A 

Source of Social Support 

for Independent 

Professionals. 

São ambientes sociais que podem 

fornecer possibilidades de apoio 

social com colegas de trabalho 

como nova fonte de apoio. 

FUZI, A. (2015) 

Space for creative and 

entrepreneurial activities? 

Coworking spaces in the 

entrepreneurial landscape 

of an economically 

challenged region. 

São ambientes de trabalho 

colaborativos fornecendo apoio 

(emocional, profissional, 

financeiro), com instalações 

flexíveis compartilhadas e acesso a 

uma ampla rede de profissionais e 

empreendedores, na qual seus 

negócios estão em fases de 

nascimento ou crescimento. 

RUS, A. e OREL, M. 

(2015) 

Coworking: a community 

of work. 

São uma resposta à demanda latente 

(de uma classe criativa que se 

recusava a trabalhar em um modelo 

burocrático que sufocava inovação 

e criatividade) por espaços de 

trabalho compartilhados que traz 

criativos independentes a estarem 

juntos, mas os deixa trabalhar 

sozinhos. 

GARRETT, L. E. et al. 

(2014) 

Co-constructing a sens of 

community in coworking 

spaces. 

O trabalho comunitário refere-se as 

práticas momento a momento pelo 

qual um senso de comunidade é 

constituído. Isso difere das visões 

tradicionais de comunidade - 

construído como um processo 

organizado de eventos sociais, 

definido explicitamente para 

unificar os membros em torno de 

um objetivo comum ou conjunto 

de valores [...] 

CAPDEVILA, I. (2014) 

Different Entrepreneurial 

Approaches in Localized 

Spaces of Collaborative 

Innovation. 

Refere-se a uma forma específica 

de organizar pessoas em torno do 

trabalho que, por sua própria 

natureza, facilita a colaboração, 

caracterizada pela co-localização de 

atores econômicos, levando em 

alguns casos ao surgimento de 

uma comunidade altamente 



 

 

colaborativa. 

PARRINO, L. (2013) 

Coworking: assessing the 

role of proximity in 

knowledge exchange. 

São definidos com base em três 

principais traços: a co-localização 

de vários colegas de trabalho dentro 

do mesmo ambiente; a presença de 

trabalhadores heterogêneos por 

ocupação e/ou setor em que operam 

e/ou status organizacional e 

afiliação (freelancers, 

microempresas, funcionários ou 

trabalhadores independentes); a 

presença (ou não) de atividades e 

ferramentas projetadas para 

estimular o surgimento de 

relacionamentos e colaboração 

entre os trabalhadores 

MORISET, B.  (2013) 

Building new places of the 

creative economy. The rise 

of coworking spaces 

São considerados como 

"serendipity accelerators 

"projetados para hospedar pessoas 

criativas e empreendedores que se 

esforçam para romper o isolamento 

e encontrar um ambiente de 

convívio que favorece encontros e 

colaboração. 

BILANDZIC, M. et al. 

(2013) 

 

Libraries as coworking 

spaces: understanding user 

motivations and perceived 

barriers to social learning. 

É onde o aprendizado social emerge 

como resultado de pessoas que 

compartilham o mesmo espaço de 

trabalho para suas atividades 

criativas. 

SPINUZZI, C. (2012) 

Working Alone Together: 

Coworking as Emergent 

Collaborative Activity. 

São ambientes de escritório aberto 

na qual profissionais trabalham ao 

lado de outros não afiliados por 

uma taxa mensal de locação. 

LEFORESTIER, A. 

(2009) 

 

The Co-Working space 

concept. 

São espaços físicos que reúnem 

profissionais que trabalham fora do 

escritório convencional, que 

geralmente são empresários 

independentes, freelancers, 

empreendedores e profissionais 

autônomos que buscam algum tipo 

de interação humana, já que nos 

homeoffices geralmente o trabalho 

acaba sendo isolado. 

Fonte: o autor, adaptado de Ivaldi (2017) e Fuzi (2016). 

 

Como pode ser observado há uma maior frequência nos conceitos apresentados que 

abordam o compartilhamento dos espaços físicos e dos recursos, como citam Felici (2017); 

Gerdenitsch (2016); Fuzi (2016); Rus e Orel (2015); Bilandzic et al. (2013); Spinuzzi (2012); 

Leforestier (2009). 
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Porém, Huwart, Dichter e Vanrie (2012) salientam que os coworking spaces não são 

somente uma partilha de um espaço físico, mas também possibilita o desenvolvimento e 

estabelecimento de uma comunidade de pessoas, de pensamento similar que compartilham os 

mesmos valores, criando sinergias, como citado por Marchegiani e Arcese (2018); Brown 

(2017); Bouncken; Aslam e Reuschl (2016); Garret et al (2014); Capdevilla (2015); Parrino 

(2013); Moriset (2013). 

Para Moriset (2013), os coworking spaces promovem um tipo de vivacidade, de 

vibração sendo um cenário para criativos, empreendedores e organizações baseadas em 

conhecimentos, independentemente da presença de um ecossistema de alta tecnologia.  

Na perspectiva de ir além do espaço físico para que os coworking spaces possam 

transformarem-se em ambientes que fomentam a inovação, bem como, na interconexão dos 

conceitos de BA de Nonaka e Konno (1998) e de third place de Oldenburg e Briset (1989).   

Campos et al. (2015), Martin et al. (2010), JISC (2004) apresentam como 

componentes deste ambiente: o espaço físico, o espaço psicológico, o espaço virtual, o espaço 

biológico, o espaço de interação e o espaço de espiritualidade. 

Segundo Döring (2010) os benefícios imateriais dos coworking spaces, tais como o 

compartilhamento de conhecimento, trocas informais, a colaboração e a interação com outras 

pessoas são para os usuários destes espaços não apenas um efeito colateral, mas a principal 

razão para os utilizarem; ao invés de apenas ter um espaço flexível de trabalho.  

Estes benefícios projetados aos ambientes de trabalho diversificam-se e possuem 

características distintas, seja na sua tipologia, nas facilities, na oferta de espaços físicos e 

virtuais, nas possibilidades de eventos, cursos e atividades vinculadas a disseminação do 

conhecimento; bem como, no desenvolvimento e gestão de comunidades.   

Os coworking spaces possuem características que se distinguem de outros ambientes 

de trabalho, tendo em vista, que o modelo de relacionamento se baseia em uma cultura de 

confiança mútua e do compartilhamento de objetivos e valores entre os coworkers 

(FOERTSCH e CAGNOL, 2012), como a colaboração, o senso de comunidade, a abertura, a 

acessibilidade, o compartilhamento, a heterogeneidade, a interação, a flexibilidade, a 

heterogeneidade, entre outros (RUS E OREL, 2015; STUMPF, 2013; SPINUZZI, 2012). 

 

 

 



 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo apresenta informações referentes aos procedimentos metodológicos a 

serem utilizados para o desenvolvimento deste estudo e os procedimentos utilizados no 

âmbito bibliográfico e documental e da pesquisa de campo. 

 

3.1 REVISÃO INTEGRATIVA 

 

Optou-se por uma revisão integrativa, que segundo Pompeo, Rossi e Galvão (2009), 

Broome (1993) é um método de revisão de literatura mais amplo, permitindo o uso de estudos 

de diferentes abordagens metodológicas, reunindo estudos sobre um mesmo tema, 

sintetizando-os para uma melhor compreensão do objeto de pesquisa.  

A escolha deste método se deu a partir das buscas realizadas nas bases de dados 

científicas indexadas Scopus e Web of Science, identificando um número reduzido de 

publicações, sobre coworking spaces.   

Realizou-se também, um levantamento no buscador on line Google Scholar e na 

plataforma Research Gate, na qual estes apresentam: websites de organizações e coworking 

spaces, wikis, imagens, infográficos, relatórios de consultorias, artigos publicados em eventos 

não indexados, entre outros documentos.     

Os termos de busca definidos foram: “Compartilhamento de Conhecimento”, 

traduzido para a Língua Inglesa como “Knowledge Sharing” e “Coworking Spaces”, 

utilizando-se para o cruzamento: “Knowledge Sharing” and “Coworking Spaces”. 

Elaborou-se a construção de um protocolo para o desenvolvimento da busca e da 

revisão integrativa, conforme apresentado na Figura 10. 
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Figura 10 - Passos realizados para o desenvolvimento da busca e revisão integrativa

  

Fonte: o autor 

 

Dentre as etapas realizadas estão: 

 

a) Construção do protocolo;  

b) Construção da pergunta da revisão integrativa: “Quais os artigos científicos tratam 

da temática compartilhamento do conhecimento em coworking spaces?”  

c) Busca dos estudos nas bases de dados: utilizou-se as bases de dados indexadas 

Scopus e Web of Science; e, Google Scholar e Research Gate;  

d) Seleção dos estudos: optou-se em selecionar a totalidade dos artigos independente 

do período;  

e) Avaliação crítica dos estudos: diante dos artigos selecionados realizou-se a leitura 

do título, resumo e referências; 

f) Coleta, síntese e análise dos dados: identificou-se os artigos presentes nas bases de 

dados utilizadas, bem como os conteúdos contribuintes para o desenvolvimento da 

pesquisa; 

g) Elaboração textual: após a coleta, síntese e análise dos dados realizou-se a 

elaboração textual deste documento utilizando-se dos conteúdos dos artigos para o 

desenvolvimento da revisão de literatura desta pesquisa.  

 

Para a busca nas bases de dados indexadas e não indexadas realizou-se os seguintes 

passos: 

 



 

 

a) Inclusão do termo “Knowledge Sharing” e “Coworking Space” entre aspas no 

campo de busca de todas bases de dados separadamente; 

b) Não utilização de nenhum filtro restritivo para: data de publicação; número de 

citações; tipos de documentos; autores; e localidade; 

c) Inclusão do termo “Knowledge Sharing” and “Coworking Space” entre aspas no 

campo de busca de todas bases de dados, cruzando os dois termos, obtendo-se o 

total de 357 publicações; 

d) Leitura do título, resumo e referências, resultado em 10 publicações similares a 

proposta desta tese. 

 

O critério de exclusão utilizado para a identificação das publicações convergentes a 

esta pesquisa foi definido pela: a) Falta de relação entre os termos “knowledge sharing” e 

“coworking spaces”; b) Falta de alinhamento com o tema e problema desta pesquisa. 

 

Quadro 5 - Total de artigos selecionados por bases de dados 

Bases/Artigos 

Bases Indexadas Bases não indexadas 

Scoups  
Web of 

Science 

Google 

Scholar 

Research 

Gate 
Total 

“Knowledge Sharing” 13. 555 8.782 722.000 1.254 733.391 

“Coworking Spaces” 67 41 3.080 166 3.354 

“Knowledge Sharing” 

AND “Coworking 

Spaces 

6 1 332 18 357 

Publicações similares  5 1 2 2 10 

Fonte: o autor  

 

Das publicações selecionadas Marchegiani e Archese (2018) apresentam os 

coworking spaces como espaços híbridos.  

Brown (2017) retrata estes ambientes de trabalho como thrid places para a mediação 

do trabalho compartilhado e da criatividade.  

Capdevila (2015) aborda a capacidade inovativa das cidades compreendendo os 

coworking spaces como micro-clusters. Tanaka et al. (2017) descrevem as características do 

trabalho compartilhado; e; van Vandre (2017) trata da inovação colaborativa, na criação de 

oportunidades para a transformação mundial. 
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Cabral e van Winden (2016) explicitam as estratégias de interação. Soerjoatmod et 

al. (2015) apresetam o compartilhamento do conhecimento e o compartilhamento do espaço 

de trabalho; e, Garrett et al. (2014) explicitam a construção do sentido de comunidade. 

Já, Parrino (2013) trata da co-localização e proximidade dos coworkers na troca de 

conhecimentos; e, Huwart, Dichter e Vanrie (2012) apresentam os coworking spaces como 

espaços colaborativos para micro-empreendedores. 

Mesmo estas, sendo publicações com mais similaridade ao tema desta pesquisa, há 

uma lacuna no conhecimento quando se refere a modelos para o compartilhamento do 

conhecimento em coworking spaces. 

Para os demais termos que compõem a revisão de literatura, bem como referências 

que compõem os capítulos/tópicos metodologia e procedimentos metodológicos utilizou-se 

uma revisão narrativa, na qual o pesquisador buscou identificar publicações que 

contribuíssem para a fundamentação teórica da pesquisa.  

Identificou-se também, as referências utilizadas por teses e dissertações já realizadas 

pelo PPGEGC, visto a aderência ao programa, bem como, daquelas publicações que fossem 

singulares quanto aos conteúdos; e/ou clássicas quanto na elucidação de conceitos.  

Desta forma, utilizou-se para esta pesquisa 149 documentos para os constructos 

Compartilhamento de Conhecimento, Evolução dos Ambientes de Trabalho e Coworking 

Spaces, como apresenta o Quadro 6. 

 

Quadro 6 - Resultados das buscas para constructos, temas e unidades de observação 

TERMOS DE BUSCA RESULTADO TOTAL 

Compartilhamento de Conhecimento 43 

149 Evolução dos Ambientes de Trabalho 40 

Coworking Spaces 66 
Fonte: o autor 

 

Estes 149 documentos compuseram o Capítulo 2 de Revisão de Literatura, 

possibilitando subsídios teóricos para a pesquisa e para o modelo de direcionadores como 

proposto nos objetivos da pesquisa.  

Além destas publicações, as demais referencias utilizadas tanto para os capítulos de 

introdução e aspectos metodológicos, que complementam os demais capítulos da tese 

totalizam 218 referencias. 



 

 

Estas publicações foram selecionadas a partir das pesquisas nas bases indexadas e 

não indexadas, bem como junto ao Banco de Teses e Dissertações do PPEGC/UFSC, 

utilizando-se como processo de seleção o alinhamento com o tema desta pesquisa, realizando 

a leitura do título, resumo e referências para identificar a aderência com a demanda necessária 

de conhecimento para a elaboração do texto referentes aos capítulos desta tese.  

 

3.2 PESQUISA DE CAMPO – ENTREVISTA COM OS GESTORES DE COWORKING 

SPACES 

 

A pesquisa de campo foi realizada com gestores de coworking spaces visando a 

obtenção do objetivo específico b) Analisar os modelos, estratégias, atividades e ferramentas 

para o compartilhamento do conhecimento utilizados nos coworking spaces. 

 

3.2.1 Sujeitos de pesquisa 

 

Os sujeitos foram os gestores de coworking spaces brasileiros encontrados na 

plataforma Coworking Brasil, como apresenta o Quadro 7.  

 

Quadro 7 - Número de coworking spaces selecionados para a participação da pesquisa 

Estado Total Sem resposta Responderam Participaram 

SC 27 24 - 3 

MG 55 51 3 1 

RN 11 10 1 - 

PI 3 3 - - 

MA 8 6 2 - 

CE 17 17 - - 

PE 16 16 - - 

PA 18 18 - - 

SE 11 10 - 1 

AL 12 12 - - 

Fonte: o autor 

 

Foram contactados 178 coworking spaces, na busca de identificar os seus gestores 

para que estes pudessem participar da pesquisa.  

Do total, 6 coworking spaces retornaram o contato e 5 participaram do processo de 

coleta de dados, sendo: 
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Quadro 8 - Coworking spaces participantes da pesquisa 

Coodigo Coworking Spaces  Descrição  

E1 i9 Coworking  Situado na cidade de Timbó, no estado de 

Santa Catarina, tem como objetivo criar uma 

comunidade de negócios que sustenta e dirige 

o seu próprio crescimento.  

Atua há quatro anos e sua estrutura 

física é composta por um espaço com mesas 

flexíveis, um auditório, uma área de café, um 

café-bar, sala de reuniões e sala de 

atendimento individualizado.  

E2 Union Local de Negócios Situado na cidade de Araguari, no estado de 

Minas Gerais, tem como objetivo integrar 

empreendedores e gerar oportunidades de 

emprego, negócios e parcerias. 

Possui um espaço com mesas compartilhadas, 

salas privativas, sala de reuniões, cozinha e 

área verde. 

E3 Job Connect Situado na cidade de Farolândia, no estado de 

Aracajú, sendo um centro de negócios que tem 

como objetivo ofertar serviços para ajudar o 

dia-a-dia do trabalho, abertura de empresas, 

salas de reuniões e espaços de trabalho. Atua 

também como escritório virtual.  

E4 Officina Café Coworking  Situado na cidade de Blumenau, no estado de 

Santa Catarina, sendo um espaço 

compartilhado para que as pessoas possam 

viver de forma autêntica, por meio de um 

ambiente plural, que estimula a busca por 

autonomia, liberdade, diversão e conexões de 

valor.  

Possui um espaço com mesas compartilhadas, 

salas privativas, auditório, espaço de café.  

E5 Rede Coworking  Situado na cidade de Nova Serrana, no estado 

de Minas Gerais.  

Possui um espaço com mesas compartilhadas, 

salas privativas, sala de reuniões, café e 

escritório virtual.  

Fonte: o autor 

  

Os sujeitos da pesquisa foram classificados por código com o intuito de facilitar o 

tratamento e a análise dos dados, conforme o Quadro 9. 

 

Quadro 9 - Classificação dos sujeitos da pesquisa 

Código  Cargo do Sujeito de Pesquisa 

E1, E4,  Proprietário; Gestora de Comunidade 

E2, E5 Proprietário; proprietário 



 

 

E3 Proprietário 

Fonte: o autor 

 

3.2.2 Instrumento de coleta de dados utilizado com o sujeito da pesquisa 

 

O instrumento de pesquisa para a coleta dos dados foi uma entrevista 

semiestruturada, que para Gil (2008) a entrevista é bastante adequada para a obtenção de 

informações acerca do que as pessoas sabem, creem, esperam, sentem ou desejam, pretendem 

fazer, fizeram, ou fazem, bem como, acerca das suas explicações ou razões a respeito das 

coisas. 

Abriu-se a possibilidade de inclusão de novas categorias a partir dos relatos 

apresentados pelos pesquisados. 

 

3.2.3 Processo de elaboração do instrumento de coleta de dados junto aos gestores de 

coworking spaces. 

 

Elaborou-se um roteiro com oito perguntas (Apêndice A) visando orientar o 

pesquisador no momento da entrevista, baseado na pergunta de pesquisa e objetivos 

específicos; conteúdos explicitados na revisão de literatura; perfil do gestor; perfil do 

coworking spaces; e; estratégias utilizadas pelo gestor para o compartilhamento do 

conhecimento. 

 

3.2.4 Temporalidade da pesquisa  

 

A pesquisa teve um caráter transversal que segundo Bethlem (1999) é uma 

abordagem em que os pesquisadores investigam o estado das coisas em determinada 

população e em determinado momento, sendo realizada durante o período de abril a junho de 

2019. 

 

3.2.5 Procedimento de coleta de dados em campo 

 

Os procedimentos de coletadas de dados utilizados foram divididos em duas fases, 

sendo: 
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a) Fase 1: Mapeamento dos coworking spaces a serem pesquisados. 

i. Identificação dos coworking spaces utilizando-se da plataforma 

tecnológica Coworking Brasil; 

ii. Envio de email, mensagem via mídia social para os coworking spaces; 

iii. Agendamento de uma vídeo-chamada para a realização da entrevista; 

 

b) Fase 2: Realização da Entrevista 

i. Apresentação do pesquisador; 

ii. Apresentação da pesquisa e dos seus objetivos; 

iii. Pergunta sobre o consentimento quanto a participação da pesquisa e da 

gravação para posterior descrição; 

iv. Realização da entrevista com perguntas relacionadas: 

1. Perfil do coworking space; 

2. Perfil do entrevistado; 

3. Estratégias para o compartilhamento do conhecimento; 

4. Ambientes que propiciam o compartilhamento do 

conhecimento; 

5. Capacitações para os colaboradores/gestores do coworking 

space; 

6. Barreiras para o compartilhamento do conhecimento; 

7.  Sugestões para a construção de um modelo de 

compartilhamento de conhecimento. 

 

3.2.6 Procedimentos para tratamento e análise dos dados  

 

O tratamento e análise dos dados foi realizado por meio de análise temática, que 

segundo Braun e Clarke (2006), é um método para identificar, analisar e relatar padrões 

(temas) dentro dos dados, podendo ser caracterizada de forma indutiva ou dedutiva, semântica 

ou latente.  

Para Braun e Clarke (2006) a análise temática apresenta 6 fases, que para esta 

pesquisa ocorreu a partir da: a) Familiarização do pesquisador com os dados; b) Geração de 



 

 

códigos iniciais; c) Busca por temas; d) Revisão dos temas; e) Definição e nomeação dos 

temas; f) Produção do item 4.1 de Análise e Tratamento dos Dados. 

Os conteúdos resultantes foram explicitados e estruturados a partir de um quadro que 

representa os temas, as categorias, e os elementos apresentados pelo sujeito de pesquisa. 

Foram apresentadas evidências (as respostas ou fração destas que geraram por meio 

da análise temática os temas), categorias e elementos para a análise dos dados. 

Esta análise foi realizada por meio de interpretação junto a literatura científica; e, da 

inferência e insights do pesquisador, que geraram os pressupostos e subsídios para o 

desenvolvimento do modelo de compartilhamento de conhecimento proposto.  

 

3.3 PROCEDIMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO E APRESENTAÇÃO DO MODELO 

 

O modelo proposto foi construído a partir dos conhecimentos explicitados no 

referencial teórico desta pesquisa, das pesquisas de campo realizadas junto aos gestores dos 

coworking spaces pesquisados; e da verificação junto a especialistas, sendo construído em três 

etapas.  

Foram apresentadas partes do modelo seguidas das descrições para que o leitor 

pudesse compreender a evolução do pensamento até a sua totalidade.  

 

3.4 PROCEDIMENTOS PARA A APLICAÇÃO DO MODELO 

 

A aplicação foi realizada por meio da aplicação do modelo junto ao Connect 

Coworking e seus frequentadores durante o período de abril a setembro de 2019. 

O pesquisador atuou como gestor do coworking spaces aplicando o modelo junto a 

coworkers, atores externos, colaboradores e gestores do Connecta Coworking, possibilitando 

com que os agentes pudessem vivenciar as estratégias e atividades de compartilhamento do 

conhecimento. 

Foi realizada uma pesquisa junto aos coworkers enviado por meio de um 

questionário com perguntas abertas e fechadas (Apêndice B), utilizando-se da ferramenta 

Google Forms, enviado 30 frequentadores do coworking space, via grupo de whatsapp 

(aplicativo de mensagens instantâneas).  
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Obteve-se a participação de 12 respondentes que apresentaram suas contribuições 

apresentadas no item 6. Aplicação do modelo de compartilhamento do conhecimento para 

coworking spaces. 

Os conteúdos apresentados pelos respondentes foram categorizados por meio da 

análise temática proposta por Braun e Clarke (2006); e, possibilitaram um refinamento do 

modelo e de seus direcionadores.  

 

3.5 PROCEDIMENTO PARA A VERIFICAÇÃO DO MODELO JUNTO A 

ESPECIALISTAS.  

 

A verificação do modelo junto a especialistas aconteceu por meio da aplicação do 

método Focus Group, que segundo Morgan (1997) e Casey (2009) definem como uma técnica 

de coleta de dados por meio da interação de grupos sobre um tópico apresentado pelo 

investigador, contribuindo para a fase inicial, intermediária e final da pesquisa.  

Para esta pesquisa o focus group foi utilizado na fase final, pois Krueger e Casey 

(2009) e Stewart et al. (2007) apresentam que a utilização deste tipo de técnica nesta etapa 

possibilita a discussão entre o pesquisador e os participantes do focus group sobre o resultado 

obtido, visando novos insights. 

Silva, Veloso e Keating (2014) apresentam que o focus group possui cinco fases, 

sendo: planejamento; preparação; moderação; análise dos dados; divulgação dos resultados.  

A fase de planejamento pautou-se na composição do grupo de especialistas, e da 

apresentação da pesquisa a estes a partir dos objetivos, dos resultados obtidos e do segundo 

modelo proposto.  

O critério de seleção dos especialistas se deu a partir de profissionais atuantes em 

universidades com temas inovação, empreendedorismo, gestão de negócios; proprietários, 

sócios e/ou gestores de coworking spaces; e, coworkers.  

Participaram do focus group especialistas com atuações distintas como segue o 

Quadro 10. 

 

Quadro 10 - Especialistas 

Especialistas Categorias 

E1, E2 Professores Universitários 

E3, E4, E5 Gestores de Coworking Spaces 



 

 

E6  Coworkers  

Fonte: o autor 

 

Os especialistas foram convidados por meio de envio de mensagens utilizando do 

aplicativo WhatsApp para a rede de contato do pesquisador. Dos 30 convidados apenas 06 

especialistas, conforme o Quadro 11. 

 

Quadro 11 - Perfil dos Especialistas 

Coworking Spaces  Descrição  

Especialista 1 Professora universitária atuante há mais de 20 anos com os 

temas empreendedorismo, inovação e criatividade; e, gestão 

de negócios. Atua como coordenadora do ILAB – 

Laboratório de Inovação e Empreendedorismo da 

Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL. Realiza 

consultorias e assessoria para empresas de coworking spaces 

e agências de comunicação e publicidade.  

Especialista 2 Professor universitário há mais de 15 anos atuante com a 

temática planos de negócios, projetos em engenharia e 

empreendedorismo. Atuou como Coordenador técnico do 

INAITEC – Instituto de apoio a inovação e a tecnologia no 

município de Palhoça, estado de Santa Catarina. Desenvolve 

projetos de pesquisa em inovação e empreendedorismo.  

Especialista 3 Proprietária de coworking spaces há mais de 5 anos na cidade 

de Florianópolis, estado de Santa Catarina.  

Especialista 4 Sócio de coworking spaces, business center e escritórios 

virtuais há mais de 15 anos na cidade de Florianópolis, estado 

de Santa Catarina. 

Especialista 5 Sócia de coworking spaces e business center há mais de 10 

anos na cidade de Florianópolis, estado de Santa Catarina. 

Especialista 6 Coworker  há mais de 5 anos frequentador do coworking 

space Impact Hub, situdo na cidade de Florianópolis, estado 

de Santa Catarina.   

Fonte: o autor 

 

Os especialistas foram escolhidos devido as suas formações acadêmicas e atuações 

profissionais, pois considerou-se que profissionais atuantes nas áreas de inovação, 

empreendedorismo, gestão de negócios, bem como, gestores de coworking spaces e 

coworkers pudessem contribuir para a construção do modelo.  

Na fase de preparação, as atividades realizadas pelo pesquisador foi de preparar o 

local de desenvolvimento do focus group, realizado na cidade de Palhoça, Santa Catarina.  

O encontro para a realização do focus group foi desenvolvido utilizando-se da 

metodologia de brainstorming, com a duração de 2 horas, sendo moderado pelo pesquisador, 
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utilizando-se de post its para os registros das sugestões e considerações apresentadas pelos 

especialistas.  

A moderação, terceira fase proposta por Silva, Veloso e Keating (2014), o 

pesquisador recebeu os especialistas e iniciou as ações, seguindo os seguintes passos:  

 

a) Recepção e auto apresentação dos especialistas para que todos pudessem se 

conhecer, utilizando o tempo de 10 minutos; 

b) Apresentação da pesquisa (tema, problema, objetivos, etapas realizadas e 

resultados obtidos); e apresentação do modelo finalizado e aplicado, com 20 

minutos de duração; 

c) Primeira etapa de brainstorming os especialistas apresentaram suas visões sobre o 

modelo totalizando 30 minutos de diálogos; 

d) Na segunda etapa de brainstorming os especialistas apresentaram perguntas ao 

perguntas ao pesquisador para que este pudessem esclarecer dúvidas da primeira 

etapa; totalizando 30 minutos; 

e) Na terceira etapa, após o esclarecimento das dúvidas os especialistas apresentaram 

sugestões para refinar o modelo proposto, durante o período de 20 minutos;  

f) Na quarta etapa foi realizada uma leitura pelo pesquisador das sugestões e 

possíveis adequações a serem desenvolvidas no modelo proposto pelo conjunto de 

especialistas, em 10 minutos.  

 

Após a fase de moderação, realizou-se a análise dos dados, na qual o pesquisador 

utilizou os registros dos especialistas utilizando-se da análise temática, separando em 

categorias.  

A última fase apresentada por Silva, Veloso e Keating (2014) é a de divulgação de 

resultados, porém, para esta pesquisa, esta fase foi transformada para uma fase de inclusão 

dos dados analisados para o refinamento do modelo final.  

 

 

 



 

 

4 APRESENTAÇÃO, TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA 

JUNTO AOS GESTORES DE COWORKING SPACES. 

 

A partir das entrevistas realizadas com os gestores dos coworking spaces obteve-se a 

nomeação de categorias, elementos e respostas dos sujeitos de pesquisa, chamadas de 

evidências, utilizando-se da análise temática proposta por Braun e Clarke (2006) 

Desta, obteve-se: a) Compartilhamento do Conhecimento; b) Conhecimento 

Explicitado; c) Mídias; d) Ambientes; e) Perfil do Coworking Space; f) Formas de 

Contratação; g) Equipe do coworking space. 

As categorias foram elaboradas a partir das recorrências encontradas nas respostas 

dos entrevistados, bem como, dos principais elementos apresentados, sendo apresentados e 

tratados apenas o item “a”.  

 

4.1 COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO NOS COWORKING SPACES 

PESQUISADOS. 

 

O Quadro 10 apresenta o tema compartilhamento do conhecimento como, 

apresentando as categorias estratégias, barreiras, atores, benefícios, ambientes e capacitação 

como categorias, destacando como elementos os termos recorrentes nos dados coletados na 

entrevista.  

Para os elementos estratégias obteve-se: eventos e integração interna.  

As barreiras são apresentadas pelos pesquisados por meio da cultura de não 

compartilhar; profissionais que atuam nas mesmas áreas; e, a falta de engajamento dos 

coworkes. 

Os atores que possibilitam o compartilhamento do conhecimento, os entrevistados 

apresentam que os coworkers e pessoas de fora são os agentes deste processo. 

Na categoria benefícios que o compartilhamento do conhecimento pode gerar os 

entrevistados destacam a geração de novos negócios; a melhoria de negócios existentes; a 

formação de ecossistemas; e, a formação de comunidades.  

Os ambientes existentes nos coworking spaces foram destacados pelas entrevistas 

como um dos elementos que podem potencializar o compartilhamento do conhecimento, na 

qual destacam: os ambientes de cafés; ambientes externos; recepção. 
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Os gestores dos coworking spaces foram questionados quanto as capacitações 

realizadas para o exercício da sua atividade laboral, bem como das especificações destas para 

o tema compartilhamento do conhecimento. Nesta categoria, os entrevistados apresentam que 

realizaram visitas a outros coworking spaces, assistiram vídeos no Youtube e tiveram acesso a 

uma pesquisa científica. 

Quanto ao modelo de compartilhamento do conhecimento informam que não 

conhecem e/ou possuem um modelo que possa ser utilizado.  

Os temas, categorias e elementos foram agrupados no Quadro 12. 

 

Quadro 12 - Tema compartilhamento do conhecimento 

Temas Categorias Elementos  

Compartilhamento do 

Conhecimento 

Estratégias 
Eventos 

Integração Interna 

Barreiras 

Cultura de não compartilhar 

Profissionais da mesma área 

Falta de Engajamento 

Coworking space como espaço 

físico 

Agentes 
Coworkers 

Pessoas de fora 

Benefícios 

Geração de negócios 

Melhoria do negócio 

Formação de Ecossistema e 

Comunidades 

Redução de custos de locação 

Ambientes 

Café ou Copa 

Ambientes Externos 

Recepção 

Capacitação 

Visitas a outros coworking spaces 

Youtube 

Pesquisa 

Modelo de 

Compartilhamento de 

Conhecimento 

Não conhecem ou não utilizam 

modelos. 

Fonte: o autor 

  

Ao observar o quadro pode-se dizer que as categorias e elementos encontrados estão 

alinhados com os conhecimentos explicitados no Capítulo 2 de Revisão de Literatura, no item 

2.4.2 Compartilhamento do Conhecimento. 



 

 

A partir deste alinhamento estas variáveis foram consideradas para compor a análise 

temática, bem como, as evidências; ou seja, as respostas apresentadas pelos gestores dos 

coworking spaces. 

Estas deram subsídio para a identificação e análise proposto no objetivo específico b) 

Analisar os modelos, estratégias, atividades e ferramentas para o compartilhamento do 

conhecimento utilizados nos coworking spaces, sendo apresentada a luz da literatura científica 

e dos conhecimentos tácitos e experiência profissional do pesquisador. 

 

4.1.1 Estratégias para o compartilhamento do conhecimento dos coworking spaces 

pesquisados. 

 

Os gestores apresentam os eventos e as integrações internas como estratégias para o 

compartilhamento do conhecimento, explicitado no Quadro 13.  

 

Quadro 13 - Estratégias para o compartilhamento do conhecimento. 

Elementos Sujeito Evidências 

Eventos 

E1 

 

“Nós temos um evento que fala de “talk”, trazendo pessoas que 

conseguem colaborar de forma gratuita com conhecimento para 

poder compartilhar entre coworkings e comunidade, não só 

nossa comunidade interna aqui”. 

E3 

 

“A gente tem alguns consultores aqui dentro que a gente cria 

algumas possibilidades de conversa. Tem um que é gestor 

financeiro e de vez em quando faz as reuniões dele, os encontros 

com pessoas de fora. A gente patrocina esses eventos onde as 

pessoas de fora acabam conhecendo o que é coworking”. 

E4 

“Hoje o foco é evento e a gente faz com que eles se integrem por 

eventos. Até tem uma cartilhazinha e se quiseres eu te passo, 

que são os eventos não necessariamente eles têm data fixa ou 

com periodicidade. Todos eles estão conectados primeiramente 

com o posicionamento da marca, o Oficina tem uma equipe de 

gestão de marketing e então quase tudo que a gente faz é 

voltado para marketing. Cada evento tem o seu quesito... O 

intuito é que a gente vá fazendo em todos os temas que temos 

coworkers lá dentro”. (E4) 

Integração 

Interna 

E3 
“A gente faz um café, coloca um pessoal para fazer um pitch 

sobre suas empresas e acaba gerando uma interação sobre 

eles”. 

E4 
“A cada 2 meses quando entra muita gente nova a gente faz esse 

café para apresentação e a galera começar a se conhecer e não 

ficar se vendo todo dia sem saber o que o outro faz.” 

Fonte: o autor 
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Ao apontarem os eventos e interação interna como estratégias para o 

compartilhamento do conhecimento os entrevistados apontam que a diferença está na origem 

dos agentes humanos do compartilhamento do conhecimento. 

Compreendem que os eventos são atividades abertas a coworkers e não coworkers; e, 

as integrações internas são exclusivas para os coworkers.  

Nos relatos dos gestores pode-se observar que a estratégia integração interna se 

relaciona e eventos, podendo esta atividade estar na mesma caracterização da estratégia de 

eventos.  

Os eventos é umas das 27 estratégias de compartilhamento do conhecimento 

apresentada por Cen (2004), Batista et al. (2005), Young (2010).  

A não utilização de outras estratégias pode limitar as potencialidades dos coworking 

spaces como um third place (OLBENBURG e BRISSET, 1982); e, como um ambiente de BA 

(NONAKA, TOYAMA e KONNO, 2002), minimizando assim o compartilhamento do 

conhecimento.   

As estratégias apresentadas pelos gestores pautam-se na presença física dos agentes 

humanos junto a outros agentes humanos em um determinado local do coworking space. 

Uma das estratégias para aumentar o compartilhamento do conhecimento entre os 

coworkers se dá na utilização de softwares e ferramentas de informação e comunicação on 

line embarcadas em artefatos tecnológicos, como notebooks, smartphones, wearables, entre 

outros.  

Esta estratégia possibilita com que o compartilhamento do conhecimento não fique 

restrito apenas ao ambiente físico, mas se transporte a qualquer lugar onde o coworker esteja, 

já que somente a proximidade e co-localização não são suficientes para gerar a interação entre 

os frequentadores do ambiente. (PARRINO, 2013; CABRAL e van-WINDEN, 2016), 

promovendo o BA físico e virtual. (NONAKA e KONO, 1998).  

Desta forma, o gestor deve utilizar e/ou criar estratégias que possa promover a 

interação formal ou informal, o serendipitous encounters, utilizando-se de uma abordagem 

conexionista, como apresentado por Venzin, von Krogh e Ross (1998), promovendo o BA 

mental (NONAKA e KONO, 1998).  

Ao criar estratégias que fomentem o ambiente de BA o gestor contribui para o 

entendimento de que os coworkings spaces não são apenas espaços físicos, diminuindo assim 

as barreiras para o compartilhamento do conhecimento. 



 

 

4.1.2 Barreiras para o compartilhamento do conhecimento dos coworking spaces 

pesquisados. 

 

Quanto as barreiras para o compartilhamento do conhecimento os entrevistados 

destacam: a cultura de não compartilhar; profissionais da mesma área; falta de engajamento; 

e, coworking space como espaço físico, apresentadas pelas evidências descritas no Quadro 14.  

 

Quadro 14 - Barreiras para o compartilhamento do conhecimento. 

Elementos Sujeito Evidências 

Cultura do 

Compartilhamento do 

Conhecimento 

 

E1 

 

“Ainda existe uma filosofia de que “se eu 

compartilhar vão roubar minha ideia”, “se eu 

compartilhar eu vou estar nutrindo um possível 

concorrente”. 

E2 

 

“Tem de “não quero que o outro saiba o que eu 

faço”, “ah eu vou para um lugar que tem mais gente, 

o outro vai ver o que eu estou fazendo”.  

E5 

“Eu ainda vejo que as pessoas veem no ambiente 

compartilhado “estou trabalhando aqui e pode vir 

meu concorrente trabalhar do meu lado....” "Um 

encarar o outro como concorrente."  

Profissionais da mesma 

área 
E3 

“Quando temos dois consultores da mesma área 

trabalhando dentro do mesmo coworking, eles ainda 

têm receio de compartilhar, por que acham que o 

outro vai tomar o cliente dele”. (E3) 

Falta de Engajamento E4 

“É o engajamento. Em todo evento sempre tem 

aquela pessoa que vai em todos, que é o “OfLover”, 

que tu nem precisa contar que vai estar lá, mas é 

muito difícil fazer com que os outros vão. Então a 

gente tem uma galera específica que é basicamente a 

galera do mapa de calor que vai em tudo, participa 

de tudo e colabora com tudo. É muito difícil trazer os 

outros e geralmente esses outros são os que estão em 

estúdios privativos”. 

Coworking space como 

espaço físico 
E4 

“A maioria dos estúdios se vê como “eu só estou 

alugando um espaço para trabalhar”, “poderia estar 

em outro edifício comercial e estava tudo certo” e 

não tem muito interesse pelo compartilhamento.” 

Fonte: o autor 

 

Observa-se pelas evidências que os principais obstáculos para o compartilhamento 

do conhecimento estão pautados nas barreiras individuais retratadas por Nunes (2013). 

As barreiras individuais como: a hostilidade e resistência (BURES, 2003;  

DISTERER, 2001; BARSON et al. 2000); a confiança (BARSON et al. 2000); a motivação 

(DISTERER, 2001); o receio de exploração (BURES, 2003); e, a cultura individual (BURES, 
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2003) são apresentadas pelos gestores quando estes interagem com os coworkers quando da 

realização de eventos ou nas interações gestor-coworker. 

Ainda, o gestor relata que percebe as barreiras quando das interações informais entre 

coworkers-coworkers. 

Tais obstáculos apresentadas pelos gestores demonstram uma visão divergente 

quanto ao conceito de coworking space apresentado por Marchegiani e Arcese (2018); Brown 

(2017); Bouncken, Aslam e Reuschl (2016); Garret et al. (2014) e Capdevila (2014); e dos 

seus valores explicitados por Campos et al. (2015) e Stumpf (2013).  

Estas minifestações dos coworkers podem minimizar o potencial dos coworking 

spaces, já que, Foerstsch e Cagnol (2012) apresentam que estes ambientes são diferentes dos 

ambientes tradicionais de trabalho, pois o modelo de relacionamento entre os agentes se pauta 

na cultura de confiança mútua e do compartilhamento de objetivos e valores comuns.  

A falta de engajamento é outro elemento observado pelos gestores entrevistados e 

converge com os estudos de Parrino (2013), Saval (2014) e Cabral e van Winden (2016) 

quando apresentam a falta de interação entre os coworkers, o uso dos fones de ouvidos como 

fatores limitantes da interação e do compartilhamento do conhecimento. 

Quanto ao entendimento de que os coworking spaces são utilizados apenas como 

espaços físicos os relatos dos gestores são convergentes ao que Castilho e Quandt (2017) e 

Moriset (2013) apresentam.  

Para estes autores o compartilhamento do conhecimento é um objetivo secundário, já 

que o uso do espaço físico para o realização do trabalho, o uso de uma mesa, de uma sala, 

salas de reunião, bem como, das facilities  de escritórios ofertadas por estes ambientes 

possuem um baixo custo de locação, se comparado a modelos tradicionais de escritórios, na 

qual o locatário é responsável por toda a infraestrutura e serviços.   

Ao observar estas evidências quanto estratégias e barreiras para o compartilhamento 

do conhecimento, pode-se analisar um ciclo vicioso. 

Não havendo uma diversificação de estratégias de interação e engajamento do 

coworkers pelos gestores, ou a explicitação e promoção de uma cultura de compartilhar, estes 

buscam os coworking spaces por terem um menor custo de locação e facilities de escritório, 

intensificando as barreiras para o compartilhamento do conhecimento.  

Por outro lado, quando os coworking spaces que utilizam estratégias para o 

compartilhamento do conhecimento baseadas no conceito third place (OLDENBURG E 



 

 

BRISSET, 1998) e de BA (NONAKA E KONNO, 1998), possibilitam uma maior efetivação 

da interação entre os agentes.  

 

4.1.3 Atores para o compartilhamento do conhecimento dos coworking spaces 

pesquisados. 

 

Os entrevistados apresentam que os atores são partes fundamentais para que a 

efetivação das estratégias para o compartilhamento do conhecimento aconteça. 

 

Quadro 15 - Atores do compartilhamento do conhecimento 

Elementos Sujeito Evidências 

Coworkers 

E4 

 

“Tem mais um evento de integração que é mais para 

engajamento interno que é o “Café com Coworkers”, 

E5 

“A gente vai pegar 3-4 pessoas profissionais de 

dentro do coworking e vai colocar numa mesa e 

chamar os coworkers para tirarem dúvidas em forma 

de conversa, mais dinâmico”.  

Pessoas externas 

E4 

“Trazendo pessoas que conseguem colaborar de 

forma gratuita com conhecimento para poder 

compartilhar entre coworkings e comunidade, não só 

nossa comunidade interna aqui”. 

E4 

“Evento que a gente traz um coworker e um 

externo da comunidade ou alguém que o próprio 

coworker traz, para falar de um assunto específico”  

Fonte: o autor 

 

Tanto os coworkers como pessoas externas são considerados pelos entrevistados 

como agentes que contribuem para a efetivação das estratégias para o compartilhamento do 

conhecimento.  

Há uma maior recorrência quanto ao compartilhamento do conhecimento em nível 

individual, por agentes humanos, como apresentado nas pesquisas de Hoof e Aukema (2004); 

Lin e Lee (2008); Bartol e Sirvastava (2002).  

Porém, o compartilhamento do conhecimento nos coworking spaces, pode-se ter uma 

dimensão maior do que apenas no indviduo, podendo acontecer junto a comunidade e a 

organização como explicitado por Dalkir (2005), já que o senso e a criação de comunidades 

são uma das caratecrísticas destes ambientes de trabalho e atualmente organizações utilizam-

se de salas para sediarem seus negócios e equipes.  
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Assim como Tonet e Paz (2006) os entrevistados consideram os agentes humanos 

como única fonte de conhecimento e destinatário do conhecimento em formato fonte-receptor, 

quando evidenciam a vinda de um agente externo como fonte do conhecimento, para que os 

coworkers possam “tirar dúvidas”.  

Neste contexto fonte-receptor como um processo linear e sequenciado, proposto pelo 

modelo de compartilhamento de conhecimento de Tonet e Paz (2006) utilizam-se da forma 

sincrônica e diacrônica, já que para este modelo sempre haverá a fonte (detentora e 

especialista de determinado conhecimento) e o receptor (destinatário do conhecimento que 

explicita suas demandas de conhecimentos para que a fonte possa ofertar conhecimentos 

sobre determinados temas). 

Os entrevistados não relatam a participação dos agentes não-humanos (artificiais; 

animais; vegetais, a natureza e o universo), como agentes de compartilhamento do 

conhecimento, proposto por esta tese, baseado na Teoria Ator-Rede (ANT) (CAVALCANTE 

et al. 2017)   

Este processo possibilita a criação de novos conhecimentos para os agentes humanos, 

quando da interação com os demais agentes, estimulados pelas estratégias desenvolvidas 

pelos gestores. 

A manifestação dos valores e da cultura existente quanto ao ato de compartilhar; 

diminuindo assim as barreiras, potencializando o serendipity knwoledge, gerando valor e 

benefícios individuais, organizacionais para aqueles que ali estão sediados; e, para o 

coworking space como negócio.  

 

4.1.4 Benefícios do compartilhamento do conhecimento na visão dos gestores 

pesquisados. 

 

Os entrevistados compreendem que o compartilhamento do conhecimento pode gerar 

benefícios para os agentes envolvidos e destacam que a geração de negócios, melhoria dos 

negócios existentes, engajamento e redução de custos de locação de espaço físico como os 

elementos que possuem maior destaque, conforme apresentado no Quadro 16.  

 

 

 



 

 

Quadro 16 - Benefícios do compartilhamento do conhecimento 

Elementos Sujeito Evidências 

Geração de Negócios 

E2 

 

“Gera negócios, gera compartilhamento de 

informações e é bem saudável.” 

Melhoria do Negócio E2 

“A gente gera negócios juntos e acaba que o desafio 

de um é a solução do outro. Gera as indicações ou o 

cliente de uma empresa diz “ah, preciso de um 

serviço desse” e aqui dentro tem e a gente consegue 

resolver” 

Formação de 

ecossistema e 

comunidade 

E4 

“É o engajamento. Em todo evento sempre tem 

aquela pessoa que vai em todos, que é o “OfLover”, 

que tu nem precisa contar que vai estar lá, mas é 

muito difícil fazer com que os outros vão. Então a 

gente tem uma galera específica que é basicamente a 

galera do mapa de calor que vai em tudo, participa 

de tudo e colabora com tudo. É muito difícil trazer os 

outros e geralmente esses outros são os que estão em 

estúdios privativos”. 

Redução de custos de 

locação 
E4 

“A maioria dos estúdios se vê como “eu só estou 

alugando um espaço para trabalhar”, “poderia estar 

em outro edifício comercial e estava tudo certo” e 

não tem muito interesse pelo compartilhamento.” 

Fonte: o autor 

 

Na visão dos entrevistados a geração de negócios e a melhoria dos negócios 

existentes aparecem como um dos benefícios do compartilhamento do conhecimento em 

coworking spaces.  

Quando Moriset (2013) apresenta os coworking spaces como serendipity 

accelerators está se referindo a estes ambientes como aceleradoras informais de negócios, 

podendo se transformar em innovation market place (MORISET, 2013) potencializando 

assim os negócios e inovações que possam ser desenvolvidas pelos coworkers em suas 

organizações. 

Ainda, os coworking spaces poderiam se transformar em plataformas de inovação 

(MULEMA e MAZUR, 2015) já que estes ambientes podem ser considerados sistemas 

abertos potencializando o ecossistema e contribuindo para a efetivação do conceito de tríplice 

hélice, por meio dos agentes e do fluxo e compartilhamento do conhecimento gerado.  

A geração ou melhoria de negócios se dá quando da interação entre os coworkers-

cowokers, coworkers-gestores e coworkers-convidados externos, coworkers-agentes não 

humanos; quando estes, compartilham seus desafios, dificuldades, ideas de negócios, ou 
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ainda, serviços que podem ser ofertados e consumidos pela comunidade formada no 

coworking space.  

As evidências apresentadas pelos entrevistados estão alinhadas ao que Christensen 

(2007) e Davenport e Prusak (1998) apresentam quando falam que o compartilhamento do 

conhecimento contribui para a geração de novos negócios e na melhoria de negócios 

existentes.  

Quanto a formação de ecossistema e comunidade como um dos benefícios do 

compartilhamento do conhecimento nos coworking spaces manifesta-se por meio das 

interações entre os agentes humanos e não-humanos, quando a execução das estratégias 

propostas pelos gestores e coworker para o compartilhamento do conhecimento, minimizando 

o que Parrino (2013) explicita quando aborda que somente a co-localização não é suficiente 

para o processo de interação.  

A formação de ecossistema e comunidades em coworking spaces é de fundamental 

importância para a manifestação dos demais benefícios, bem como, da criação de um 

ambiente de BA e de uma atmosfera que possibilite a evocar os valores propostos pelo 

conceito destes ambientes de trabalho, como apresentado por Felici (2017). 

Capdvilla (2014) apresenta os coworking spaces como micro-clusters, quando 

explicita a criação de uma comunidade altamente colaborativa contribui para o 

desenvolvimento da vantagem competitiva, já que muitas das empresas, empreendedores e 

organizações que estão sediadas nestes ambientes ainda estão em fase de início ou de 

crescimento (FUZI, 2015) quanto ao seu ciclo de vida, necessitando de insumos para seu 

amadurecimento.  

A formação de ecossistemas e de comunidade cria um ambiente vivo, sendo um 

cenário propicio para criativos, empreendedores e empresas baseadas em conhecimento que 

desejam utiliza-se da inovação aberta como uma estratégia para o seu desenvolvimento.  

Um outro benefício apresentado pelos gestores quando entrevistados está na redução 

dos custos de locação de espaço físico, quando as empresas ou organizações e coworkers 

estão sediados em estúdios dentro de coworking spaces. 

As empresas ou organizações que utilizam os coworking spaces e que possuem um 

número maior de colaboradores tendem a buscar espaços privativos que são ofertados por 

estes ambientes. 



 

 

Os ambientes de coworking spaces contemporâneos adotam a diversidade de tipos de 

espaços físicos e capacidades diferentes para que possam atrair empresas entre 5 a 10 

colaboradores. Estes ambientes, chamados estúdios, acompanham o conceito de tipologias de 

design de escritórios apresentados por Duffy (1997).  

O design tipo Club seria o mais adequado para um coworking spaces visto que, 

possibilita o uso dos espaços para múltiplos tipos de atividades e da modularização e 

flexibilidade de uso.  

Quanto ao compartilhamento do conhecimento, como aparecem nas evidências 

explicitadas pelos gestores, há uma tendência de haver um maior compartilhamento do 

conhecimento interno entres os coworkers da mesma empresa ou organização quando situados 

em estúdios do que com os demais coworkers dos espaços em modelo Hive, Den e/ou Cell 

(DUFFY, 1997).  

Tais benefícios apresentados pelos gestores entrevistados, tangibiliza o conceito de 

compartilhamento de conhecimento apresentado para esta tese no item 

 

4.1.5 Ambientes para o compartilhamento do conhecimento na visão dos gestores 

pesquisados. 

 

Os gestores pesquisados apresentam que os ambientes são contribuintes para a 

efetivação do compartilhamento do conhecimento nos coworking spaces e destacam a os 

ambientes de alimentação como os principais locais de interação, como apresenta o Quadro 

17. 

 

Quadro 17 - Ambientes para o compartilhamento do conhecimento. 

Elementos Sujeito Evidências 

Área Externa 
E2 

 

“Depende dos membros (...) tem uma área externa, 

para o pessoal sentar e bater um papo se quiser.” 

Café ou Copa 

E2 
“Tem também a área de refeição, que é a copa que a 

gente fala. É o espaço de descontração...” 

E4 

“Onde eu vejo que tem mais calor é na copa, porque 

a gente tem uma copa para os coworkers, lá tem café 

fresco filtrado, geladeira, tem micro e toda uma 

copinha montada. Então ali eu vejo que rola 

conversas espontâneas, de pessoas que não passam o 

dia muito perto uma das outras, alguém que está no 

estúdio compartilhado lá atrás com alguém que está 

no espaço aqui na frente, vejo que rola essas 

conversas.” 
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E3 
“...a parte do café é uma parte em que o pessoal vai 

para lá e senta, conversa, tem os lanches...” 

E5 
“Na copa, onde é feito o café. A gente tem uma mini 

cafeteria...” 

Recepção E2 
“Tem membros que se encontram mais na recepção, 

no espaço de entrada.” 

Fonte: o autor 

 

As evidências oriundas das respostas dos entrevistados apresentam que os ambientes 

como café ou copa, recepção e ambientes externos são os locus principais de 

compartilhamento do conhecimento dos coworking spaces. 

O Café ou Copa é apresentado pelos pesquisados como o principal ambiente de 

compartilhamento do conhecimento, visto que, evidencia-se na visão dos gestores, como um 

ambiente informal que propicia as conversas espontâneas, o relacionamento dos coworkers 

que atuam em estúdios com os que atuam nas mesas compartilhadas de trabalho. 

Os ambientes de Café e Copa confirmam o que Moriset (2013), Campos et al. 

(2015), Martin et al. (2010), JISC (2004) e Döring (2010), quando apresentam a vivacidade, 

os tipos de ambientes e os benefícios imateriais dos coworking spaces. 

Estes ambientes por meio desta vivacidade manifestam o conceito de thrid places 

apresentado por Oldenburg e Briset (1989) e o conceito de BA de Nonaka e Kono (1998). 

Manifestando-se como third places e ambientes de BA, a interação possibilita a 

geração de novos conhecimentos apresentados por Nonaka e Takeuchi (1997), por meio de 

ciclos de conhecimentos apresentados por Dalkir (2005).  

No conceito de BA proposto por Nonaka e Takeuchi (1997) o ambiente físico e 

virtual como espaço para a manifestação do comportamento humano. Inclui-se na visão desta 

tese, como um ambiente de manifestação do comportamento humano e não-humano, 

potencializado pelo contexto individual e coletivo.  

Não há evidências quanto aos entrevistados do uso do BA Virtual como uma forma 

de ambiente de manifestações humanas e não-humanas, minimizando as possibilidades de 

interação entre os agentes do compartilhamento do conhecimento.  

Sabe-se que as redes internacionais de coworking spaces possuem aplicativos 

tecnológicos que possibilitam com que os coworkers que qualquer unidade de qualquer lugar 

possa acessar pessoas, empresas, organizações membros da rede.  



 

 

Por meio de uma analogia poder-se compreender que os espaços físicos e virtuais, 

utilizados como ambientes de trabalho podem ser considerados a hardwares e o 

compartilhamento do conhecimento baseado nos valores dos coworking spaces, podem ser 

considerados como softwares.  

Para que um hardware funcione necessita-se de um software. A união do hardware 

(tipos de espaços físicos e virtuais) e dos softwares (estratégias para o compartilhamento do 

conhecimento e a manifestação dos valores) possibilitam com que os coworking spaces 

possam se transformar em ambientes de BA e thrid places, potencializando os ambientes 

existente.  

 

4.1.6 Capacitação dos gestores pesquisados. 

 

Quando questionados sobre o processo de capacitação dos gestores estes relatam não 

haver uma capacitação formal como apresentados nas evidências do Quadro 18.  

 

Quadro 18 - Capacitação dos gestores 

Elementos Sujeito Evidências 

Visitas a outros 

coworkings spaces 
E2 

“Antes de formatar, eu mesmo pessoalmente mais os 

dois sócios, nós fomos em outros coworking 

espalhados pelo Brasil para ter, tirar ideia, ter uma 

noção do que era, como era e como funcionava.” 

Youtube  E2 
“Eu fiz o treinamento “YouTube” né. Assisti vários 

vídeos.” 

Pesquisas E4 

“Eu recebi um estudo que teve uma menina, Amanda 

Brandão que trabalhou com um Coworking em 

Itajaí, se eu não me engano. Ela veio e fez um estudo 

das necessidades do consumidor, um mapeamento 

dos perfis de coworking que a gente tem e 

mapeamento estratégico de eventos. Quando eu 

entrei, eles me deram esse livrinho impresso e ele já 

tinha algumas demandas paradas há muito tempo 

que eles queriam que andasse.” 

Fonte: o autor 

Os pesquisados relatam que não tiveram uma capacitação formal sobre como gerir 

um coworking spaces, da geração e/ou utilização de estratégias para a promoção do 

compartilhamento do conhecimento. 

  As visitas a outros ambientes são as formas mais comuns de se conhecer os 

coworking spaces e de buscar inspirações que possam ser utilizadas por gestores aos seus 

coworkers, assim como, a busca de vídeos no Youtube. 
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Apenas um dos entrevistados apresenta que teve acesso a um estudo sobre as 

necessidades dos consumidores de coworking spaces e um livro com ideias dos proprietários. 

 

4.1.7 Modelo de compartilhamento do conhecimento 

 

Quando questionados sobre a existência de um modelo, direcionadores, manual ou 

estratégias para potencializar o compartilhamento do conhecimento, todos os pesquisados 

informam que não possuem algo formalizado e não conhecem modelos que possam ser 

utilizados nas suas realidades.  

Apresentam que gostariam de conhecer e utilizar modelos de compartilhamento do 

conhecimento em seus coworking spaces, pois compreendem a necessidade de potencializar o 

que já existe; e, criar possibilidades de compartilhamento, bem como fidelizar e atrair novos 

coworkers.  

Em uma análise global das categorias, elementos e evidências apresentadas neste 

capítulo, pode-se observar que os entrevistados definem os coworking spaces por meio de um 

conceito de observação indireta apresentado por Freitas e Moscarola (2012). 

Buscam descrever coworking spaces e o compartilhamento do conhecimento por 

meio do somatório de características perceptíveis, e de ilações acerca de seus detalhes que por 

vezes podem estar desconectados um do outro. 

Pode-se observar por meio das evidências, comparado a literatura científica e a 

experiência profissional do pesquisador, que as deficiências do processo de capacitação e/ou 

formação do gestor, reduz o uso das estratégias de compartilhamento do conhecimento e o uso 

dos espaços.  

Aumenta as barreiras, minimiza as relações com o ecossistema e com agentes 

humanos e/ou não-humanos reduzindo a percepção dos benefícios do compartilhamento do 

conhecimento e dos valores dos coworking spaces, potencializando assim, a visão imobiliária, 

criando um ciclo vicioso.  

A partir de uma visão propositiva, poder-se-ia utilizar de uma relação de causa e 

efeito por meio de etapas que possam promover o compartilhamento do conhecimento, sendo: 

processo de capacitação e/ou formação dos gestores; estratégias para o compartilhamento do 

conhecimento; utilização dos ambientes; mensuração e avaliação do compartilhamento do 

conhecimento.  



 

 

A melhoria do processo de capacitação dos gestores possibilita com que os gestores 

transformem os coworking spaces em thrid places (OLDENBURG e BRISET, 1989) e em 

ambientes de BA (NONAKA E KONNO,1998).  

Compreendam as tipologias dos ambientes e da importância do uso de ambientes 

diferentes como apresenta Campos et al. (2015), Martin et al. (2010), JISC (2004). 

Conheçam estratégias de compartilhamento do conhecimento apresentadas por Cen 

(2004); Batista et al. (2005); Young (2010), bem como os valores dos coworking spaces 

(GERDENITSCH et al. 2016; RUS, A. e OREL, 2015; 2013; STUMPF, 2013) e SPINUZZI, 

2012). 

O uso das estratégias contribui para a minimizar as barreiras do compartilhamento do 

conhecimento apresentada por Nunes (2013) e Eppler (2007), (DAVEMPORT e PRUSAK, 

1998), aumentando a percepção dos benefícios para os coworkers, criando um ciclo virtuoso.  

Ao compararmos a literatura científica e as evidências apresentadas pelos gestores 

pesquisados pode-se observar que não há um modelo de compartilhamento do conhecimento a 

ser utilizado em coworking spaces, na busca da geração da interação dos agentes humanos e 

não-humanos, possibilitando a geração de novos conhecimentos e da potencialização dos 

benefícios do ato de compartilhar e dos valores dos coworkings spaces. 
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5 MODELO PARA O COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO 

 

A construção do modelo proposto por esta tese considera os modelos de de 

compartilhamento do conhecimento apresentados no referencial teórico, como apresenta o 

Quadro 19, bem como, dos insumos das respostas dos gestores, a da aplicação e da 

verificação com especialistas.  

 

Quadro 19 - Contribuições dos modelos baseados no referencial teórico para o modelo 

proposto. 

TONET E PAZ (2006) LI, YANG E ZAHNG (2016) FIRDAUS ET AL. (2012) 

Fase de implementação (gera o 

estabelecimento de vínculos 

entre os atores visando uma 

melhor interação e diminuição 

de barreiras; 

Forma diacrônica para o 

compartilhamento do 

conhecimento (quando os 

atores utilizam do diálogo para 

a análise conjunta quanto as 

demandas de conhecimento); 

Fase de Apoio (oportunidades 

para o compartilhamento do 

conhecimento); 

Fase de Incorporação (quando 

os agentes incorporam o 

conhecimento compartilhado). 

Compartilhamento do 

conhecimento a partir de 

membros de organizações 

estruturados em redes que 

possuem alianças de negócios; 

Níveis e graus das 

organizações e conhecimentos 

disponíveis para o 

compartilhamento; 

 

Aplicação do conceito de 

Comunidades de Práticas; 

Fatores Influenciadores para a 

efetividade do 

compartilhamento do 

conhecimento; 

Papel do moderador no 

processo de compartilhamento 

do conhecimento. 

Fonte: o autor 

 

As fases apresentadas por Tonet e Paz (2006), bem como, a forma diacrônica 

possibilitou o desenvolvimento das premissas e das relações entres os elementos do modelo e 

das interações dos atores.  



 

 

O modelo de Li, Yang e Zahng (2016) possibilitou o conhecimento de um modelo de 

compartilhamento de conhecimento em rede, que resultou na construção de um modelo com 

um formato cíclico e com interações entre os elementos propostos.  

Já, o modelo Firdaus et al. (2012), quando apresenta o papel do moderador junto ao 

ambientes na qual o modelo de compartilhamento do conhecimento se manifesta, 

corroborando com os estudos de Parrino (2014), na qual para o modelo proposto por esta tese 

o gestor é o “conector” para o efetivo compartilhamento do conhecimento.  

Baseado no referencial teórico adotou-se as premissas: 

 

a) Os coworking spaces são ambientes de fomento e promoção do compartilhamento 

do conhecimento; e, não apenas  espaços físicos destinados ao trabalho com um 

olhar para a redução de custos (MARCHEGIANI e ARCESE, 2018; 

BOUNCKEN et al.; 2016; PARRINO, 2012; CABRAL e VAN WINDEN, 2016; 

GERDENITSCH et al. 2016; CISNE et al. 2015); 

b) Os coworking spaces são ambientes de manifestações humanas e não-humanas, 

baseada da Teoria Ator-Rede (ANT)18; das interações possíveis, manifestando o 

conceito de BA e Third Place (NONAKA e KONNO,1998; NONAKA e 

TAKEUCHI, 1997; OLDENBURG e BRISSET,1982); 

c) Os agentes humanos (DALKIR, 2005; TONET e PAZ, 2006; IPÊ, 2003); e não 

humanos são ao mesmo tempo fontes do conhecimento e/ou 

receptores/destinatários do conhecimento;  

d) Os valores dos coworking spaces são os norteadores para a manifestação efetiva e 

eficaz do conceito de compartilhamento (CAMPOS et al. 2015; RUS e OREL, 

2015; STUMPF, 2013; MORISET, 2013; BOUCKEN et al., 2018), 

e) Os gestores dos coworking spaces” são agentes chaves na geração de estratégias 

(CABRAL e VAN WINDEN, 2016; PARRINO; 2012; CISNE et al., 2015) e 

ações que possibilitam os Ciclos de Compartilhamento do Conhecimento, 

contribuindo para que os agentes possam interagir e gerar encontros e 

 

18 A Teoria Ator-Rede (ANT) é uma corrente da ciência social originada nos estudos de ciência, 

tecnologia e sociedade, apresentada por Michel Callon, Bruno Latour e Madelaine Akrich em 1980, na 

qual trata da sociologia das associações, da tradução, da mobilidade entre seres e coisas, confrontando 

a sociedade, atores e redes. Compreende que o ator é definido por meio do papel que desempenha na 

rede, sua atividade, repercussão na geração de “nós” (pontos de contato), podendo este ser um ser 

humano, um animal, coisas, objetos e instituições.  
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conhecimentos ao acaso (seredipty knowledge19) oriundos das estratégias 

utilizadas pelos gestores;  

f) As estratégias de compartilhamento de conhecimento desenvolvidas pelos 

gestores do coworking spaces contribuem para a interação dos agentes, 

possibilitando a manifestação de ideias, conhecimentos e inovações;  

g) O processo de compartilhamento do conhecimento entre os agentes se manifesta 

por meio de Ciclos de Compartilhamento do Conhecimento baseados no Modelo 

SECI (NONAKA e TAKEUCHI, 2008) 

Diante destes elementos, a explicitação de um modelo teórico para o 

compartilhamento do conhecimento em coworking spaces, objetivo desta pesquisa; alinha-se 

ao que Govender (2014); Christensen (2007) e Davenport e Prusak (1998) apontam que o 

compartilhamento do conhecimento é um fator estratégico no desenvolvimento de novos 

conhecimentos, contribuinte para a melhoria do desempenho organizacional. 

Diante dos conteúdos apresentados na revisão de literatura desenhou-se um modelo 

preliminar, conforme apresentado na Figura 11.  

 

 

19 Seredipity Knowledge é o conceito criado para representar os conhecimentos gerados a partir das 

interações entre os agentes gerado pela dinâmica dos Movimentos Brownianos e dos Ciclos de 

Compartilhamento de Conhecimentos propostos nesta tese. Esta expressão não aparece em nenhuma 

base de dados indexada.  



 

 

Figura 11 - Modelo de compartilhamento do conhecimento em coworking spaces baseado na 

revisão de literatura.

 

Fonte: o autor 

 

Este modelo leva em consideração os estudos dos modelos de Tonet e Paz (2006); Li, 

Yang e Zahng (2016); Firdaus et al. (2012), bem como as premissas para a construção do 

modelo proposto por esta tese.  

A partir das entrevistas junto aos gestores de coworking spaces e a observou-se o 

modelo proposto necessitava de uma evolução, visto a necessidade de um refinamento 

anterior a sua aplicação e verificação.  

Neste sentido, a evolução do modelo se dá quando considera todos os elementos 

pertencentes a espiral que possibilita o desenvolvimento do serendipty knwoledge, e não 

apenas as estratégias de compartilhamento do conhecimento.  

Desconsidera no modelo evoluído as organizações, tendo em vista que o 

compartilhamento do conhecimento em uma visão conexionista considera a interação entre os 

atores humanos e não-humanos. Inclui, os gestores dos coworking spaces, no mesmo nível 

das estratégias, barreiras, oportunidades e necessidades de conhecimento, visto que estes 
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serão os conectores dos atores- coworkers que serão partícipes do processo de 

compartilhamento do conhecimento.  

A evolução do modelo apresentado no item 7.1, cria os Ciclos de Compartilhamento 

do Conhecimento, não existente no modelo baseado na literatura, visto que, os atores podem 

compartilhar conhecimento em diversos momentos e de diversas formas, possibilitando com 

que haja ciclos de compartilhamento do conhecimento, propiciando a geração de seredipty 

knowledges. 

Tais evoluções baseadas nas entrevistas e nas premissas, possibilitaram a melhoria 

do modelo para a aplicação junto ao Connect Coworking, como descrita no item 8.  

 

5.1 MODELO PARA O COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO EM 

COWORKING SPACES. 

 

O modelo para o compartilhamento do conhecimento proposto será apresentado das 

partes para o todo, sendo estas descritas individualmente e quando da apresentação do modelo 

completo explicitar-se-á as considerações globais do modelo.  

 

5.1.1 Ecossistema. 

 

O modelo proposto compreende em sua esfera macro os ecossistemas baseados no 

conceito Quadruplice Hélice de Audy e Pique (2016), quando falam que o ecossistema é 

composto por empresas, governos, universidades e a sociedade. 

 



 

 

Figura 12 - Ecossistema

 

Fonte: o autor  

 

A figura 12 apresenta que o ecossistema como um organismo o que se retroalimenta, 

representado pelas setas rosa em uma dinâmica de ciclos.  

Possibilita com que os atores do ecossistema possam interagir entre si para promover 

o desenvolvimento local, regional, nacional e internacional.  

 

5.1.2 Coworking spaces BA, Gestores e Atores. 

 

A Figura 13 representa o Coworking space como um ambiente de BA, integrante do 

ecossistema, na qual as setas cinzas representam um movimento dinâmico de relação e 

correlação entre: infraestrutura de suporte, facilities ofertadas para ações laborais em 

escritórios (mesas, cadeiras, impressoras entre outros); e a o compartilhamento do 

conhecimento a ser promovido pelo gestor do coworking spaces, considerado como conector, 

que fomentando o ambiente de BA.    
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Figura 13 -  Coworking spaces e gestores.

 

Fonte: o autor 

 

Na parte interna do coworking space colocalizam-se os agentes humanos e não 

humanos, que buscam estes ambientes para instalarem-se e/ou para instalar suas organizações.  

Considera-se como agentes humanos os coworkers; e, como agentes não humanos, os 

agentes artificiais, animais e vegetais, que de certa forma integram o ambiente de trabalho nos 

coworking spaces. 

Como o modelo é pautado em um formato espiral as setas rosas do ecossistema 

conectam-se com as setas cinzas do coworking space, representado a conexão entre os dois 

elementos do modelo proposto.  

Esta conexão demonstra a permeabilidade do modelo e a compreensão de que o 

coworking space, seus gestores e agentes necessitam interagir com o ambiente externo.  

Os gestores dos coworking spaces, sujeitos desta pesquisa, são os conectores, que 

possibilitam o desenvolvimento de estratégias e ações de compartilhamento do conhecimento.  

Estas estratégias potencializam a interação entre agentes humanos e não humanos, 

minimizando o entendimento que os coworking spaces são apenas espaços físicos que 

possuem custos menores de locação e recursos compartilhados de escritórios, com 

apresentado nas pesquisas Cabral e van Winden (2016) e de Parrino (2009). 

 



 

 

5.1.3 Interações entre os atores humanos e não-humanos.  

 

Para este modelo compreende-se que em um processo de compartilhamento do 

conhecimento tácito o agente humano e não humano ao mesmo tempo em que este é fonte, 

também é receptor/destinatário do conhecimento, não havendo aquele que é fonte e aquele 

que é receptor/destinatário, assemelhando-se a forma diacrônica proposta por Tonet e Paz 

(2006). 

 

Figura 14 - Interação dos agentes

 

Fonte: o autor 

 

A Figura 14 representa os agentes humanos e não humanos co-localizados e suas 

interações sem uma sistematização e/ou organização prévia, ou mesmo ações que estimulem o 

ato de compartilhar.  

Porém como apresenta a literatura científica e as pesquisas de campo, estas 

interações não são eficazes para o efetivo compartilhamento do conhecimento sem a 

utilização da intervenção dos gestores dos ambientes.    

Desta forma os agentes humanos e não humanos por meio das estratégias de 

compartilhamento do conhecimento se encontram para momentos de interação em ambientes 

de BA (NONAKA e KONNO, 1998), fomentados pelos gestores dos coworking spaces, os 

conectores.  
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5.1.4 Manifestação de oportunidades, barreiras e estratégias para o compartilhamento 

do conhecimento. 

 

A não sistematização ou a falta de um modelo de compartilhamento do 

conhecimento como apresentado pelos entrevistados, faz com que se manifestem 

oportunidades, quando um agente busca o outro, bem como, evidenciem-se barreiras na busca 

do compartilhamento, como apresenta a pesquisa de campo. 

Neste sentido, as setas verdes que representam as estratégias, oportunidades e 

barreiras para o compartilhamento do conhecimento são compostas pelas setas cinzas que 

saem da dinâmica representativa do coworking spaces e compõem a dinâmica da interação 

dos agentes, representado pelas setas azuis.  

 

Figura 15- Estratégias, oportunidades e barreiras para o compartilhamento do conhecimento

 

Fonte: o autor 

 

Como as oportunidades de compartilhamento de conhecimento previstas neste 

modelo são fomentadas pelo gestor dos coworking spaces, pode ocorrer que os agentes 

humanos e não humanos não se conheçam, maximizando assim as possibilidades da 

manifestação das barreiras para o compartilhamento do conhecimento, como previsto por 

Nunes (2003) podendo estas serem individuais e organizacionais. 



 

 

Quando da manifestação das barreiras o processo de compartilhamento do 

conhecimento se minimiza, possibilitando a geração de divergências entre os agentes.  

Tais divergências podem gerar a ruptura do processo de compartilhamento do 

conhecimento; reduzindo a possibilidade da geração de serendipties knowledges.  

Quando há esta ruptura na interação, os agentes param de interagir e abandonam o 

processo de compartilhamento do conhecimento retornando para uma posição apenas de co-

localização. 

As estratégias como comunidades de prática; mentoring; coaching; eventos; 

conversas informais; espaços virtuais de colaboração; mapeamento de competências e de 

conhecimentos; sistemas on line de armazenamento e disseminação do conhecimento, são 

algumas das estratégias apresentadas por Cen (2004), Batista et al. (2005) e Young (2010), 

que podem ser utilizadas.  

 

5.1.5 Ciclos de compartilhamento do conhecimento. 

 

Quando os gestores do coworking spaces juntamente com os agentes utilizam-se das 

estratégias apresentadas por Cen (2004), Batista et al. (2005), Young (2010) para o 

compartilhamento do conhecimento estes iniciam o ciclo de compartilhamento do 

conhecimento representados pelas setas nas cores azul escura e azul claras em formato 

circular.  

Cada ciclo de compartilhamento do conhecimento em seu núcleo (interior do ciclo) 

representado pela espiral vermelha, manifesta o modelo SECI (Nonaka e Kono, 2002), 

possibilitando com que a interação promovida possa criar novos conhecimentos ao acaso 

(serendipity knowledge).  
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Figura 16 - Ciclos de compartilhamento de conhecimentos

 

Fonte: o autor 

 

A utilização das estratégias pelos gestores junto aos agentes no coworking spaces 

como ambiente de BA e manifestado pelo conceito de Movimentos Brownianos, possibilita 

com que os agentes possam encontrar-se de forma diversificada. Cada serendipty encounters 

gera um novo ciclo de compartilhamento do conhecimento.  

Os ciclos de compartilhamento do conhecimento a partir do método SECI, 

manifestado pelas estratégias apresentadas na aplicação do modelo, como por exemplo: 

metorias individuais, coletivas, eventos, utilização de ferramentas on line, possibilitam com 

que os atores possam compartilhar conhecimentos, minimizando as barreiras apresentadas por 

Nunes (2013) possibilitando a geração dos seredinpity knowledges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 17 - Modelo com vários ciclos de compartilhamento do conhecimento

 

Fonte: o autor 

 

Estes múltiplos ciclos de compartilhamento do conhecimento representados na figura 

pelos vários ciclos de setas azuis, possibilitam a geração de novos conhecimentos ao acaso 

(seredipity knowledge), que além de comporem o repertório dos conhecimentos tácitos dos 

atores humanos, possibilitam com que possam ser socializados, externalizados, combinados e 

internalizados, quando os agentes compartilham como o coworking spaces e com o 

ecossistema, representado pela seta vermelha da Figura 18.  
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Figura 18 - Modelo com resultados dos ciclos de compartilhamento do conhecimento – 

serendipity knowledge.

 

Fonte: o autor  

 

Quando os agentes compartilham o seredipity knowledge com o coworking space e 

com o ecossistema reiniciam o processo, possibilitando com que o compartilhamento do 

conhecimento promovidos nos coworking spaces possam alimentar o ecossistema na qual 

estão inseridos, e retroalimentar o coworking spaces, possibilitando um movimento contínuo 

de compartilhamento do conhecimento.  

A aplicação do conhecimento do agente junto ao ecossistema tangibiliza o seredipity 

knowledge por meio da explicitação de conhecimentos com outros agentes, o 

desenvolvimento de negócios e de inovações, potencializando a geração e agregação de valor.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 APLICAÇÃO DO MODELO PARA O COMPARTILHAMENTO DO 

CONHECIMENTO EM COWORKING SPACES NO CONNECT COWORKING. 

 

O modelo de compartilhamento de conhecimento proposto foi aplicado junto ao 

Connect Coworking, durante o período de abril a setembro de 2019.  

O Connect Coworking  é um ambiente de hospedagem e o desenvolvimento de 

negócios contando atualmente com 30 empreendedores (agentes) que utilizam o coworking 

space para o desenvolvimento de suas atividades. 

A dinâmica de aplicação do modelo seguiu os seguintes passos: 

 

a) Desenvolvimento das estratégias para o compartilhamento do conhecimento por 

meio de um plano estratégico para a implantação dos programas e do coworking 

space Connect Coworking,; 

b) Estratégias para o compartilhamento do conhecimento, por meio do 

desenvolvimento de mentorias coletivas e/ou eventos quinzenais na qual todos os 

coworkers participavam de apenas um único grupo e era compartilhado 

conhecimentos a partir de um tema pré-determinado, coma existência de um 

palestrante e/ou moderador; 

c) Mentorias individuais sendo realizadas semanalmente por meio de reuniões de 

uma hora de duração, na qual mentores compartilhavam conhecimentos junto aos 

coworkers, na busca de auxiliar na melhoria de negócios; 

d)  Os manuais eram entregues aos coworkers, no início de suas atividades junto ao 

coworking space, contendo informações sobre as regras de convivência, a agenda 

de mentorias e eventos, e as competências dos coworkers já residentes no 

ambiente;  

e) As ferramentas online de armazenamento do conhecimento e ferramentas on line 

de comunicação foram utilizadas pelos gestores do coworking space e coworkers 

com uma frequência diária, com o objetivo de apresentar informes, envios de 

materiais e registro das atividades desenvolvidas pelos coworkers; 

f) Avaliação do programa foi realizada por meio de questionários enviados pelos 

gestores aos cowokers, para que estes pudessem avaliar a aplicação do modelo; 

g) Mapeamento do desenvolvimento dos agentes e dos negócios a partir das 

estratégias desenvolvidas utilizando-se do modelo de compartilhamento do 
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conhecimento realizado por meio das mentorias individuais e pela avaliação. 

 

As estratégias para o compartilhamento do conhecimento apresentadas por Cen 

(2004) e Young (2010) utilizadas para a aplicação do modelo foram: 

 

a) Mentorias Coletivas: são atividades que acontecem a partir de um tema específico 

que atende as necessidades de mais de um agente, com uma periodicidade 

quinzenal em formato de palestra, workshop, painéis ou rodas de conversas; 

b) Mentorias Individuais: são atividades que acontecem semanalmente na qual o 

agente é atendido individualmente, com temas relacionados as necessidades do 

seu negócio. Tem como objetivo apresentar cenários possíveis na qual os agentes 

compartilham conhecimento; 

c) Eventos: são realizados eventos com periodicidade mensal com o intuito de 

aproximar agentes internos (coworking space) e externos (ecossistema); encontros 

de ambientação; eventos de pitch (apresentações sobre os empreendedimentos); 

rodas de cocriação; e, eventos sociais; 

d) Manuais: manuais com conteúdos informativos sobre as regras de uso do 

coworking spaces, sobre os programas, processos e atividades a serem 

desenvolvidas pelos agentes; 

e) Ferramenta on line para o armazenamento do conhecimento: foi utilizado a 

ferramenta on line Trello e Google Drive, para que os agentes pudessem 

armazenar os conhecimentos gerados durante o processo de compartilhamento e 

aplicação do conhecimento; 

f) Ferramentas on line de comunicação: foram utilizadas as ferramentas de 

comunicação: 

a.Gmail: para o envio de informações mais formais por email como: 

contratos, newsletters, comunicados institucionais; 

b.DocuSign: assinatura dos contratos on line; 

c.Whatsapp: foi utilizado por meio de grupos de interesses 

(desenvolvedores, gestão, marketing e vendas); grupos por programas 

(startups de base tecnológica; economia criativa e negócios de 

impacto). Tem como foco o envio de conteúdos por meio de textos, 



 

 

vídeos, áudios, informativos de eventos e informativos gerais que 

visam o engajamento nas atividades. 

Utilizou-se a ferramenta de vídeo chamada para o desenvolvimento de 

mentorias on line, quando os agentes estavam geograficamente 

distantes.   

Apresenta-se como uma das ferramentas on line mais utilizadas pelos 

agentes. 

d.Doodle: ferramenta para o agendamento de mentorias individuais; 

e.Google Forms: utilizado para a realização das avaliações por parte 

dos agentes sobre os programas e estratégias desenvolvidas, bem 

como, para a seleção e avaliação dos empreendedores; 

f.Sympla: utilizado para o gerenciamento e disseminação dos eventos 

g metorias coletivas que são realizadas junto aos agentes do 

ecossistema e do coworking spaces 

h. Rede sociais: utilizadas como estratégia para a disseminação do 

conhecimento apresentando os resultados das estratégias e atividades 

realizadas. 

 

A avaliação dos coworkers quanto a aplicação do modelo por meio de uma análise 

descritiva utilizando-se da análise temática, apresenta: o atendimento das expectativas; 

conteúdo das atividades propostas; duração, frequência e pontualidade; utilização de 

ferramentas on line e sugestões. 

Como resultados apresentados pelos agentes participantes pode-se destacar quanto ao 

atendimento das expectativas, sendo: 

 

Quadro 20 - Atendimento das expectativas dos agentes que participaram da aplicação do 

modelo. 

Atendimentos das 

Expectativas 
Evidências 

Sim 

“Pelo fato de me conectar com vários empreendedores. Além de 

entender com um embasamento teórico as etapas de empreender.” 

Sim 
“Já havia participado de outro programa de mentorias com 

desenvolvimento de impacto social através do Instituto Legado, e 
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embora os encontros tenham sido ricos pelas trocas que fizemos, não 

nos acrescentou tanto conhecimento, não agregou tanto quanto 

temos sentido agregar o programa atual. O Prof. Geraldo é didático, 

provocativo, inspirador, e as pessoas que vocês têm aproximado 

para falar sempre acabam colaborando bastante. Também há uma 

mescla bacana de mão na massa com teoria, embora eu acredite que 

pudesse envolver mais práticas se o Programa se estruturasse com 

base no estágio: ideia/projeto OU startup/MVP. Porque temos 

desafios muito distintos nesses casos.” 

Sim 

“No aspecto de aprendizagem sobre empreendedorismo e dinâmicas 

do produto as aulas tê sido extremamente enriquecedoras. As 

mentorias individuais, nem tanto, muito plena dinâmica mensal e 

porque o meu próprio projeto está em estudo.” 

Sim 

“Quanto ao conteúdo e a troca com o Geraldo e outros colegas. É 

muito importante para nós poder contar também com o espaço para 

trabalho”. 

Sim 

“Eu venho de uma realidade bem diferente do empreendedorismo e 

inovação, então para mim está sendo excelente e motivador ter 

contato com novos conhecimentos”. 

Fonte: o autor 

 

Pode-se observar nos relatos que os atores reconhecem que o modelo aplicado 

possibilitou a geração de novos conhecimentos, de novas interações entres os atores e dos 

momentos de compartilhamento do conhecimento, apresentado pelo termo “trocas”.  

Quando questionados sobre as possibilidades de melhorias ou sugestões que os atores 

poderiam apresentar, destacam-se: 

Quanto aos conteúdos os atores sugerem: 

 

Quadro 21- Conteúdos das atividades propostas para o compartilhamento do conhecimento. 

Elementos  Evidências 

Diversidade de 

Conteúdos  

“Acredito que lidar com diferentes formas de empreender (por 

exemplo, de ecommerces a saas) é um desafio. A experiência ao 

mesmo tempo que é enriquecedora, nos trazendo diferentes pontos de 

vista e novas perspectivas, às vezes fica muito abrangente. 



 

 

Certamente na mentoria Market Fit ou Como Escalar Seu negócio, 

se fosse nichada por segmento, teria sido mais rica para nós: com 

mais exemplos de como precificar em SaaS, lessons learned etc. 

Entendo que as mentorias individuais busquem dar conta disso, mas 

não sei se já encontramos a melhor dinâmica para aproveitar ao 

máximo esses encontros -nós como equipe temos procurado alinhar 

pautas”  

Convidados 

“Acredito que o programa esteja bem formatado, o que talvez 

poderia ser feito é trazer mais convidados, provavelmente 

empreendedores de impacto que já tenham passado pelas 

dificuldades de empreender para palestrar sobre alguns temas, como 

validação de mercado, etc”. 

“A participação de diferentes palestrantes, contribui para a 

dinâmica e talvez desperte curiosidade e interesse em ouvir outro 

profissional, de uma outra área, como na última palestra do Daniel 

Penz”. 

Cases 
“Trazer mais cases para nos inspirar e nos ajudar a entender a 

relação do conceito com a prática para aquelas empresas.” 

Fonte: o autor 

 

Por meio dos relatos observa-se que os atores sugerem a diversificação dos 

conteúdos e de atores oriundos do ecossistema para que estes possam compartilhar 

conhecimentos e visões diferentes.  

Quanto ao tempo das estratégias de compartilhamento do conhecimento os atores 

apresentam: 

 

Quadro 22 - Duração, frequência e pontualidade 

Elementos  Evidências 

Duração e Frequência 

“A mentoria individual poderia ser mais frequente ou durar mais 

tempo.” 

“Mais mentorias individuais”. 

Horário e Pontualidade 

“A pontualidade do início e do fim das reuniões coletivas”. 

“O horário das mentorias coletivas poderia ser um pouco mais 

cedo.” 

Fonte: o autor 
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Quanto ao tempo e frequência das mentorias individuais os atores apresentam que 

gostariam que as mentorias tivessem um maior tempo e uma maior frequência, destacando a 

relevância desta estratégia de compartilhamento do conhecimento. 

Ao apresentarem a pontualidade e os horários de início de término, os atores 

destacam as mentorias coletivas, que em muitos momentos os ciclos de compartilhamento do 

conhecimento se prolongam e acabam ultrapassando o tempo previsto de término das 

atividades.  

Quanto o uso da ferramenta on line Trello os atores destacam: 

 

“Talvez a dinâmica do Trello. Pode ser uma percepção pessoal, pois o 

Projeto em que estou inserido não é a única frente da instituição, mas 

alimentar a ferramenta, além de implementar as ações propostas em 

aula, torna-se trabalhoso (quando não cai no esquecimento).  

 

Este relato apresenta a dificuldade na explicitação do conhecimento em ferramentas 

que possam armazenar o conhecimento, já que são tarefas que devem ser desenvolvidas além 

das tarefas diárias a ser realizadas pelos agentes junto aos seus negócios.  

A partir destas avaliações realizadas no período de junho e julho algumas ações 

corretivas foram realizadas e apresentam os relatos dos pesquisados:  

 

“O programa causou uma revolução boa na Luzz. Entramos com uma 

visão limitada e ela foi expandida a cada mentoria apresentada”. 
 

“Obrigado por fomentar nós empreendedores. Por meio dessa 

iniciativa de vocês, aumentamos nossas chances de crescermos e 

gerarmos cada vez mais impacto.” 

 

“Conseguimos entender melhor como impactar o maior número de 

pessoas melhorando a qualidade de vide de pacientes com câncer. O 

programa com certeza foi um pilar importante na validação 

estruturação da tese de impacto, alinhando impacto social e modelo de 

receita”. 
  

“O Programa foi essencial para uma mudança do meu comportamento 

como empreendedora. Para mim, foi uma quebra de paradigmas, em 

busca de um propósito.” 

 

“O programa foi o empurrãozinho que faltava para o negócio sair do 

papel e virar realidade. Com o apoio das mentorias coletivas nós 



 

 

conseguimos perceber que estávamos no caminho certo e durante as 

individuais tirar todas as dúvidas e esclarecer ideias com o Geraldo, 

mentor sensacional do programa. Somo muito gratas por toda a ajuda. 

Fez toda a diferença em nós como profissionais e na Não Tenho 

Roupa como negócio.” 

 

“Quem deseja desenvolver seu negócio, o programa te proporciona 

todas as ferramentas para seu crescimento.” 

 

De forma global pode-se observar a partir dos relatos dos agentes participantes da 

aplicação do modelo possibilitou com que estes pudessem interagir por meio das estratégias, 

minimizando barreiras para o compartilhamento do conhecimento e potencializando a criação 

de serendipity knowledge, como o resultado do modelo a partir dos ciclos de 

compartilhamento de conhecimento.  

O relacionamento proposto no modelo entre o ecossistema e o coworking spaces 

como um ambiente de BA aliado ao papel do gestor como um conector, oportuniza o 

desenvolvimento da interação entre os agentes por meio da realização das mentorias coletivas 

e individuais. 

Esta dinâmica cria canais e fluxos de conhecimentos contribuindo para o 

desenvolvimento dos Ciclos de Compartilhamento do Conhecimento proposto no modelo, 

pois criar um ambiente favorável para o desenvolvimento das estratégias propostas (CEN, 

2004; BATISTA et al., 2005; YOUNG, 2010).  

A promoção destas estratégias pelos gestores, observou-se eficaz quando da 

minimização das barreiras para o compartilhamento do conhecimento (NUNES, 2003) pois o 

gestor pode acompanhar as interações conduzindo os agentes ao compartilhamento do 

conhecimento e a aplicação destes nos negócios.  

A aplicação de instrumentos para medir a satisfação dos agentes também foram 

importantes, pois possibilitaram ajustes quando da aplicação do modelo, refinando as 

estratégias e possibilitando a compreensão sobre o fenômeno estudado.  

A aplicação do modelo corroborou com o que já havia sido desenhado no modelo, 

quando: 

 

a) A necessidade de um conector que potencializa o compartilhamento do 

conhecimento criando ambientes que possibilite a interação entre os agentes; 

b) Da necessidade do uso das estratégias tanto na modalidade presencial ou virtual, 

possibilitando com que haja o compartilhamento e a preservação do 
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conhecimento;  

c) Que a intensidade ou a frequência das interações possibilitam uma evolução 

compartilhamento do conhecimento, já que os atores reconhecem a importância de 

momentos de compartilhamento para o seu desenvolvimento pessoal e de seus 

negócios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7  VERIFICAÇÃO DO MODELO PARA O COMPARTILHAMENTO DO 

CONHECIMENTO EM COWORKING SPACES POR ESPECIALISTAS. 

 

A verificação pelos especialistas apresentou considerações para o refinamento do 

modelo proposto, apresentando considerações a partir de das etapas descritas no item 3.8 

Procedimentos para a verificação do modelo junto a especialistas.  

Quanto a visão dos especialistas sobre o modelo estes apresentaram suas 

considerações, que foram agrupadas a partir de análise temática, como apresentadas no 

Quadro 23, apresentando as visões, os especialistas e as evidências. 

 

Quadro 23 - Visões dos Especialistas 

Visões Especialista Evidências 

Atendimento da 

Necessidade dos 

Coworking Spaces 

E3; E4; E6  

“Necessitamos muito de um modelo que nos ajude 

a criar a interação dos clientes” 

“Eles buscam apenas espaço físico. Se nós 

tivéssemos algo que pudéssemos ofertar, acho que 

iria atrair mais membros”; 

“Como usuário entendo que isto possa ser 

importante para o desenvolvimento do meu 

negócio” 

Embasamento Teórico 
E1; E2;  

E5 

“Na minha visão o modelo considera estudos que 

já foram desenvolvidos em coworking e os 

complementa na perspectiva do compartilhamento 

do conhecimento”; 

“Me parece que o uso de teorias complementares 

deixa o modelo complexo e pode ser difícil de ser 

aplicado” 

Relação entre as variáveis 

do modelo 
E1;  

“Percebo que há uma relação entre as variáveis e 

você fala do modelo como um funil, mas as 

relações apresentadas neste desenho não 

demonstram o funil”. 

Visualização E1; E2; E3 

“Dividido em etapas como foi apresentado é 

possível o entendimento, mas ainda sim, gostaria 

de ver um desenho que me deixasse mais clara as 

etapas”; 

“Se eu olhasse o desenho somente. Não 

entenderia nada” 

Aplicação Prática E4, E6  

“Quando terminar a pesquisa quero aplicar”; 

“Vejo que os donos de coworking deveriam 

receber um manual para aplicar. Estão 

preocupados em alugar mesas e salas” 

Capacitação para uso do 

modelo 
E3; E4; E5 

“Tá. Muito bonito. Mas o meu pessoal precisa ser 

capacitado para fazer este negócio rodar”; 

“Se eu pegar este teu trabalho não sei o que fazer. 

Me parece fantástico, mas por onde eu começo?” 

Fonte: o autor 
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A visão dos especialistas sobre o modelo a partir da análise temática foram 

categorizadas a partir do atendimento das necessidades dos coworking spaces; do 

embasamento teórico, da relação entre as variáveis; da visualização, aplicação prática e 

capacitação para o uso. 

Observa-se que o modelo possui relevância para o contexto, porém as visões 

apresentam uma certa preocupação principalmente com o processo de visualização, 

capacitação para o uso e da explicitação das interações.  

Tem uma aderência as necessidades principalmente para os especialistas que são 

atuantes nestes ambientes, já que carecem de estratégias que possam ir além da 

comercialização de espaços físicos e serviços de escritórios.  

Preocupam-se em como podem utilizar para que fomentem a interação entres os 

agentes, e realizaram perguntas ao pesquisador para que compreender um pouco mais sobre o 

modelo e suas possibilidades, como apresentado no Quadro 24.  

 

Quadro 24 - Perguntas sobre o modelo 

Especialista Perguntas 

E2 
“Porque a criação de um novo conceito para coworking spaces? Os que 

existem não são suficientes?” 

E1 
“Como funciona a interação entre agente humano e não humano no 

modelo?” 

E2 
“Se você se pautou no conceito de ANT, que fala sobre os atores, por que usa 

agentes?” 

E3 “É possível melhorar a visualização?” 

E4 
“Quando você fala de ecossistema, o coworking é um ecossistema ou faz 

parte de um?” 

E1 “O que mais lhe chamou a atenção na aplicação do modelo?” 

E1 “O modelo é permeável?” 

E3, E5, E6 “Como um gestor pode aplicar?” 

Fonte: o autor 

 

As perguntas se pautaram na busca da compreensão de como o modelo foi 

desenvolvido, da compreensão de conceitos e da aplicação, na qual o pesquisador apresentou 

as seguintes respostas: 

 

a) Pergunta 1: Porque a criação de um novo conceito para coworkig spaces? Os que 

existem não são suficientes?” 

Resposta do pesquisador:  



 

 

“Os conceitos apresentados pela literatura compreendem os coworking 

spaces ou como espaços físicos, ou como espaços de interação. O modelo, 

na minha visão, requer um conceito que aborde as duas compreensões, bem 

como, o compartilhamento do conhecimento a partir da premissa da 

interação de agentes humanos e não humanos”. 

 

b)  Pergunta 2: “Como funciona a interação entre agente humano e não humano no 

modelo?” 

Resposta do pesquisador:  

“Da mesma forma que ao agentes humanos interagem com os agentes 

humanos. Hoje este movimento não é tão comum e nem tão frequente, mas 

já existem coworking spaces que possuem este tipo de interação. O que se 

propõe na pesquisa é que está interação possibilite o compartilhamento do 

conhecimento para criar conhecimentos para o ser humano. A perspectiva de 

observação sempre será o ser humano”. 

 

c) Pergunta 3: “É possível melhorar a visualização?” 

Resposta do pesquisador:  

“Acredito que sim. Preciso pensar como posso fazer para que a visualização 

seja diferente. Como está desenhado apresenta uma visão panorâmica, mas 

posso tentar desenhar uma visão frontal, que pode ajudar na compreensão 

dos níveis” 

 

d) Pergunta 4: “Quando você fala de ecossistema, o coworking é um ecossistema ou 

faz parte de um?” 

Resposta do Pesquisador:  

“Não. O coworking space faz parte de um ecossistema. Por isto que no 

desenho do modelo o ecossistema é maior do que todos os desenhos, sendo 

inclusive o primeiro a ser apresentado quando da descrição e explicitação do 

modelo”. 

 

e) Pergunta 5: “O que mais lhe chamou a atenção na aplicação do modelo?” 

Resposta do pesquisador:  

“A interação entre os atore demonstrando que as estratégias e que o modelo 

pode ser utilizado pelos gestores de coworking spaces. Isto acaba sendo 

comprovado pelos relatos dos agentes que participaram do processo no 

Connect Coworking,.” 

 

f) Pergunta 6: “O modelo é permeável?” 

Resposta do pesquisador:  

“Sim. Quando desenhei o modelo, me preocupei que não fosse uma 

seta apenas por nível. Os espaços em branco entre uma seta e a outra 

deixam, no meu ponto de vista, a compreensão de que o modelo é 

permeável. Outro aspecto está na conexão de um nível com o outro, 

pois as setas interagem uma com a outra”.  
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g) Pergunta 7: “Como um gestor pode aplicar?” 

Reposta do pesquisador:  

“Desde o início da tese a minha preocupação era esta pergunta. Eu me fiz 

várias vezes esta pergunta. Sei que gestores não terão tempo e paciência para 

ler a tese inteira. Acredito que seja necessário transformar em uma 

capacitação, em um manual, ou direcionadores que possam ser apresentados 

aos gestores junto com o modelo e estratégias.” 

 

Diante das visões, perguntas e respostas obtidas durante o focus group os 

especialistas realizaram sugestões para a melhoria do modelo e para a sua aplicação, na qual 

selecionou-se: 

 

a) Elaboração de direcionadores para que os gestores possam aplicar o modelo em 

seus coworking spaces; 

b) Criar um desenho complementar do modelo que apresente as etapas dando a 

conotação de um funil; 

c) Trocar no conceito e no modelo agentes por atores; 

d) Criar um manual de utilização para a capacitação dos gestores. 

 

A seleção partiu-se de uma análise a luz dos objetivos desta pesquisa e destes apenas 

a sugestão “e” não está alinhado, mas optou-se em registrá-la, visto que, se apresenta como 

um elemento importante, principalmente para os gestores de coworking spaces; e, a criação de 

um manual pode ser uma nova pesquisa a ser desenvolvida, a partir deste trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 MODELO PARA O COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO – MODELO 

FINAL. 

 

O modelo final foi um agrupamento dos estudos e das referências utilizadas pelo 

autor nesta pesquisa, das sugestões da banca de qualificação doutoral a partir do modelo 

preliminar; da pesquisa de campo realizada junto aos gestores de coworking space 

pesquisados, da aplicação do modelo junto ao Connect Coworking, e da verificação junto a 

especialistas.  

Após as sugestões dos especialistas manteve-se o modelo existente, alterando-se 

agentes por atores, mas construindo duas visões: uma panorâmica e uma visão frontal, na 

busca de melhorar a visualização e compreensão das etapas do modelo.  

Desta forma, a descrição do modelo e de suas etapas permanece a mesma 

apresentando melhorias nas visões do modelo. 

 

a) Visão panorâmica. 

 

A visão panorâmica do modelo tem como objetivo apresentar um olhar completo do 

modelo para a compreensão dos elementos e interações.  

Esta visão apresenta os elementos já descritos no item 7. 

 

a) Ecossistema; 

b) Coworking spaces e gestores; 

c) Atores; 

d) Estratégias, oportunidades e barreiras para o compartilhamento do conhecimento; 

e) Ciclos de compartilhamento do conhecimento; 

f) Serendipity knwoledges. 

 

Estes elementos e o modelo final está apresentado na Figura 19.  
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Figura 19 - Modelo para o compartilhamento do conhecimento em coworking spaces – visão panorâmica. 

 

Fonte: o autor 

  



 

 

O modelo na visão panorâmica apresenta as relações desde o ecossistema a 

geração de serendipity knwoledge a partir das estratégias desenvolvidas pelos gestores dos 

coworking spaces, por meio dos ciclos de compartilhamento do conhecimento.  

Como o modelo é permeável os atores têm a possibilidade de criar novos ciclos de 

compartilhamento do conhecimento, no ambiente de coworking spaces ou junto ao 

ecossistema, possibilitando a geração de novos conhecimentos. 

  

b) Visão frontal.  

 

A visão frontal faz apresenta o modelo em camadas, possibilitando uma melhor 

visualização dos níveis e/ou etapas do modelo, bem como da descrição sucinta do que 

contempla cada etapa, como apresentado na Figura 20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

 

Figura 20 - Modelo de compartilhamento do conhecimento para coworking spaces – visão frontal. 

 

 

Fonte: o autor 





 

 

A visão frontal possibilita o entendimento mais claro das etapas do modelo 

representado por uma espiral em um formato de funil, fazendo uma alusão a espiral do 

conhecimento apresentada no método SECI de Nonaka e Kono (2002).  

Esta representação, tem o intuito de ser didática, já que a dinâmica proposta pelo 

modelo a partir da aplicação de estratégias e dos ciclos de compartilhamento do conhecimento 

estão pautados em dinâmicas de interação entre os atores, promovidas pelos gestores, que 

neste modelo são chamados de conectores. 

 

8.1 DIRECIONADORES PARA A APLICAÇÃO DO MODELO DE 

COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO PARA COWORKING SPACES.  

 

A partir da pesquisa de campo, da aplicação e da verificação com especialistas 

buscou-se apresentar direcionadores para que os gestores possam utilizar o modelo em seu 

cotidiano, como:  

 

a) A criação de uma política de gestão do conhecimento (NONAKA e TAKEUCHI, 

1997) a ser aplicada no do coworking space; 

b) O desenvolvimento de objetivos e metas de resultado – OKRs (WODTKE, 2016) 

para o compartilhamento do conhecimento; 

c) A definição de indicadores de performances – KPIs (BEATHAM et al., 2004) 

para o compartilhamento do conhecimento; 

d) A capacitação dos gestores e colaboradores do coworking spaces para atuarem 

como conectores; 

e) A cocriação e coprodução de calendários de atividades promotoras do 

compartilhamento do conhecimento; 

f) O desenvolvimento de ambientes virtuais de compartilhamento do conhecimento 

para que os coworkers e/ou empresas possam compartilhar conhecimento de 

forma não presencial; 

g) A explicitação do conhecimento compartilhado junto as atividades propostas; 

h) O fomento do relacionamento entre o coworking space, agentes e organizações 

como ativos do conhecimento pertencentes ao ecossistema onde o coworking 

space está inserido; e,  

i) A utilização do modelo proposto para o compartilhamento do conhecimento.  



 

A opção pela construção de direcionadores está na visão que o gestor poderá utilizar 

o modelo e os direcionadores a partir da sua realidade, dos recursos existentes e dos tipos de 

ambientes de que possui.  

Os direcionadores apontam a necessidade de um olhar do gestor para a estruturação 

ou reestruturação da gestão do conhecimento do coworking space, já que o modelo de 

compartilhamento de conhecimento proposto, visa potencializar não apenas a geração de 

conhecimentos aos atores, mas também, potencializar os coworking spaces, como negócios 

ampliando as suas vantagens competitivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante dos estudos desenvolvidos, da criação e aplicação do modelo de 

compartilhamento do conhecimento as considerações finas desta pesquisa foram divididas em 

duas etapas, sendo a primeira relativa a explicitação e comparação quanto as questões 

metodológicas; e, a segunda, quanto a visão do pesquisador a partir do estudo desenvolvido e 

possível ilações para o campo de investigação.  

Quanto ao objetivo geral “Propor um modelo para o compartilhamento do 

conhecimento a gestores de coworking spaces”, este foi alcançado por meio da explicitação 

do modelo apresentado no item 5. Modelo de Compartilhamento do Conhecimento para 

Coworking Spaces. 

Referente aos objetivos específicos, o objetivo específico a) Identificar os modelos 

para o compartilhamento do conhecimento propostos pela literatura acadêmica, este foi 

alcançado quando no item 2.1 Compartilhamento do Conhecimento quando apresentou os 

modelos de compartilhamento do conhecimento basilares selecionados para esta pesquisa.  

Quanto ao objetivo específico b) Analisar os modelos, estratégias, atividades e 

ferramentas para o compartilhamento do conhecimento utilizados nos coworking spaces, fora 

alcaçado quando da pesquisa de campo realizada junto a gestores de coworking spaces 

brasileiros e explicitados no item 4. Apresentação, tratamento e análise dos dados. 

O objetivo específico c) Propor um modelo para o compartilhamento do 

conhecimento para coworking spaces, foi atingido quando da explicitação do modelo no item 

6. Modelo de compartilhamento do conhecimento para coworking spaces. 

Já, o objetivo específico d) Aplicar o modelo junto a um coworking spaces, foi 

alcançado com a aplicação do modelo junto ao coworking spaces Connect Coworking,, 

apresentado no item 7. Aplicação do modelo de compartilhamento do conhecimento em 

coworking spaces no Connect Coworking,.  

Pode-se afirmar que quanto aos objetivos propostos na pesquisa foram alcançados 

pelo pesquisador a partir das ações pautadas em âmbito bibliográfico e/ou documental e no 

âmbito da pesquisa de campo, como proposto no item 3. Procedimentos Metodológicos.  

Quanto a natureza da pesquisa, pode-se considerar que esta pesquisa apresenta novos 

conhecimentos sobre o tema compartilhamento do conhecimento em coworking spaces. 



 

A tese apresenta o serendipity knowledege como tipologia20 de conhecimento. 

Contribui para mitigar os gaps apresentados o item 1.5 Justificativa e relevância do 

tema; e, para potencializar as atividades futuras dos gestores dos coworking spaces quanto ao 

compartilhamento do conhecimento, já que estes informam que não possuem um modelo que 

possam se basear.  

Quando da publicação da pesquisa ou de suas partes por meio de artigos científicos, 

apresentações em eventos, artigos jornalísticos e/ou produções audiovisuais, possibilitará a 

disseminação do conhecimento, possibilitando o uso dos conhecimentos gerado em outras 

pesquisas sobre o tema. 

Disseminar-se-á também, a partir da entrega de um material em formato de e-book 

com os principais insumos e o modelo para os gestores dos coworking spaces que se 

dispuseram a participar das entrevistas, bem como por meio de palestras, consultorias e 

assessorias sobre o tema, junto a ecossistemas que buscam o desenvolvimento destes tipos de 

ambientes de trabalho.   

Diante destes elementos, pode-se observar que quanto aos aspectos metodológicos e 

científicos a pesquisa alcançou o seu intento, possibilitando o desenvolvimento de novos 

conhecimentos sobre o tema. 

Buscou mitigar os gaps de conhecimentos científicos contribuindo para 

complementar os estudos existentes quanto ao compartilhamento do conhecimento, quando 

apresenta um novo olhar sobre os ciclos de compartilhamento do conhecimento, os atores não 

humanos como fontes e/ou receptores do conhecimento; quando traz a perspectiva de que no 

contexto atual as demandas de conhecimento são demandas que podem ser geradas ao acaso, 

por meio dos serendipity encouters, não havendo uma necessidade prévia ou uma solicitação 

para a busca por uma fonte de conhecimento formal. 

Apresenta como contribuição um processo de compartilhamento do conhecimento 

em espiral, fazendo uma alusão a espiral do conhecimento; e, da criação dos ciclos de 

compartilhamento do conhecimento baseados no método SECI e nos Ciclos de Gestão do 

Conhecimento.  

Propõe que os conhecimentos gerados nestes Ciclos de Compartilhamento do 

Conhecimento, sejam chamados de Seredipity Knowledge, ou seja, os conhecimentos gerados 

a partir dos encontros ao acaso sem uma demanda prévia de conhecimento ou de fontes.  

 

20 Foi realizada uma busca do termo “serendipity knowledge” nas bases indexadas Scopus e Web of 
Science e não há registro de ocorrências do termo.  



 

 

Na explicitação e na convergência de conteúdos científicos e técnicos que possam 

contribuir como referencial para futuras pesquisas, bem como, para o universo da gestão de 

ambientes de inovação, empreendedorismo e de trabalho baseados na aplicação dos conceitos 

de coworking spaces. 

Observa-se que ainda há muitas lacunas de conhecimento quanto aos temas 

compartilhamento do conhecimento e coworking spaces, que podem gerar estudos futuros, 

como por exemplo: coworking spaces e inovação; compartilhamento do conhecimento on line 

em redes de coworking spaces mundiais; padrões de compartilhamento do conhecimento e de 

gestão em franquias de coworking spaces; estratégias emergentes de compartilhamento do 

conhecimento pelos coworkers, entre outros temas.  
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevistas para os gestores de coworking spaces 

 

Caro(a) Gestor(a) 

 

Me chamo João GERALDO C. CAMPOS e sou estudante do curso de Doutorado em 

Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina e estou 

realizando a minha pesquisa de tese com o tema Compartilhamento do Conhecimento em 

Coworking Spaces. 

Foi selecionado um grupo de gestores de coworking spaces e eu gostaria de saber se 

você tem a disponibilidade e interesse em participar da pesquisa. Você gostaria de participar?  

A pesquisa tem como título “Modelo para o compartilhamento do conhecimento em 

coworking spaces”, e possui como objetivo geral “Propor um modelo para o 

compartilhamento do conhecimento a gestores de coworking spaces” 

 

Atenciosamente,  

 

João Geraldo C. Campos 

 

Perfil do Coworking Space 

 

1) Qual o nome do coworking space? 

2) Em que localidade o coworking espaço está situado? 

3) Quantos anos de existência? 

4) Quantas posições de trabalho e que ambientes existem? 

5) Qual o tipo de pacotes de locação e serviços vocês possuem? 

6) Qual o tipo de público o coworking space hospeda atualmente? 

7) Você teria alguma outra informação que gostaria de compartilhar sobre o 

coworking space? 

 

Perfil do Gestor do Coworking Space 

 

1) Qual o nome completo? 

2) Qual a sua função no coworking space? 

3) Há quanto tempo você exerce esta função? 

4) Qual a sua formação? 



 

5) Você recebeu algum tipo de treinamento ou buscou informações sobre como atuar 

nesta sua função? Que tipo? 

6) Você teria alguma outra informação que gostaria de compartilhar sobre você? 

 

Modelo de Compartilhamento do Conhecimento 

 

1) Atualmente vocês possuem ou conhecem algum modelo para o compartilhamento 

do conhecimento? 

2) Houve algum tipo de capacitação para o desenvolvimento de estratégias ou ações 

que promovam o compartilhamento do conhecimento no seu coworking space? 

3) Que estratégias são utilizadas para o compartilhamento do conhecimento em seu 

coworking space? 

4) Você identifica barreiras para o compartilhamento do conhecimento? Podes citar 

algumas? 

5) Que ambientes são mais utilizados pelos coworkers para o compartilhamento do 

conhecimento em seu coworking space? 

6) A partir da sua experiência que sugestões você daria para a construção de um 

modelo de compartilhamento do conhecimento para coworking spaces ? 

7) Você teria alguma outra informação que você gostaria de compartilhar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE B – Pesquisa com os coworkers Connect Coworking, 

 

Caro(a) Coworker(a) 

 

Me chamo João GERALDO C. CAMPOS e sou estudante do curso de Doutorado em 

Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina e estou 

realizando a minha pesquisa de tese com o tema Compartilhamento do Conhecimento em 

Coworking Spaces. 

Foi selecionado um grupo de coworkers e eu gostaria de saber se você tem a 

disponibilidade e interesse em participar da pesquisa. Você gostaria de participar?  

A pesquisa tem como título “Modelo para o compartilhamento do conhecimento em 

coworking spaces”, e possui como objetivo geral “Propor um modelo para o 

compartilhamento do conhecimento a gestores de coworking spaces” 

 

Atenciosamente,  

 

João Geraldo C. Campos 

 

Questões: 

 

1) Você compreende que o modelo proposto atendeu as suas expectativas quanto ao 

compartilhamento e a geração de novos conhecimentos? 

2) Os conteúdos apresentados nas atividades propostas contribuíram para o 

desenvolvimento de novos conhecimentos? 

3) Quanto a duração e frequência das atividades propostas no seu ponto de vista são 

suficientes para o compartilhamento do conhecimento? 

4) As ferramentas on line utilizadas contribuíram para o compartilhamento do 

conhecimento e a geração de novos conhecimentos? 

5) Que benefícios o modelo de compartilhamento do conhecimento proposto trouxe 

para você e para o seu negócio?   
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