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RESUMO 

O objetivo desta tese é propor um Framework de Governança da Aprendizagem Organizacional 

(GovA). O Framework é composto por cinco dimensões da Governança de Aprendizagem 

Organizacional e cada dimensão contém uma ferramenta, tipo Canvas, composta por questões 

estratégicas. O Framework é suportado pelas teorias de Aprendizagem Organizacional, Gestão do 

Conhecimento e Governança do Conhecimento e da Aprendizagem Organizacional. Para atingir o 

objetivo proposto para a tese, foi realizada uma pesquisa qualitativa, aplicada, propositiva com etapas 

exploratória e descritiva por meios bibliográficos e de campo. Os procedimentos utilizaram-se da 

análise integrativa incluindo a revisão narrativa e busca sistemática em bases eletrônicas de dados 

internacionais e interdisciplinares. Nesta etapa da pesquisa, observou-se que no Brasil não existem 

trabalhos que versem sobre Governança da Aprendizagem Organizacional e, no nível internacional, 

o termo é utilizado, mas com poucos estudos voltados à perspectiva organizacional. A partir dos 

estudos teóricos e modelos de Governança da Aprendizagem Organizacional propostos pela 

literatura, foi possível identificar os ciclos de Aprendizagem Organizacional, descrever os 

mecanismos, componentes e ambientes da Governança da Aprendizagem Organizacional, 

compreender as inter-relações entre eles e elaborar o modelo conceitual de GovA. Em sequência, foi 

possível analisar e modelar os processos da Aprendizagem Organizacional, da Governança do 

Conhecimento e da própria governança da Aprendizagem, incluindo os ambientes de Aprendizagem 

Organizacional e o Ciclo do Conhecimento. A etapa de campo desta pesquisa, foi realizada para 

validar o Framework GovA em quatro momentos, num primeiro e segundo com a verificação de 

consistência das Dimensões e das Questões Estratégicas com especialistas profissionais, responsáveis 

pela Gestão do Conhecimento na Organização Pública e especialistas pesquisadores do laboratório 

Engin sobre os temas Educação Corporativa, Governança e Gestão do Conhecimento, Redes de 

Aprendizagem e Aprendizagem Organizacional, em num terceiro momento com o Diretor Executivo 

da Organização Pública e, em um quarto momento, com especialistas profissionais, responsáveis pela 

Governança da Aprendizagem Organizacional e Gestão do Conhecimento da Organização Pública e 

especialistas teóricos em Gestão do Conhecimento, Engenharia do conhecimento, Governança do 

Conhecimento e Aprendizagem Organizacional. Para ser possível a melhor compreensão do 

framework pelos entrevistados, após identificado, analisado e inter-relacionado os elementos 

constitutivos da Governança da Aprendizagem, foi elaborado uma ferramenta, tipo Canvas, 

apresentando questões estratégicas a serem respondidas pelas organizações nas cinco dimensões do 

Framework. A partir da literatura e da validação do Framework GovA, foi possível definir 

Governança da Aprendizagem Organizacional (GovA) como um sistema organizacional de 

desenvolvimento da capacidade dinâmica e de auto-organização, que dirige os processos cognitivos 

e comportamentais coletivos, por meio de um conjunto inter-relacionado de mecanismos, 

componentes e ambientes de aprendizagem para o enfrentamento e pronta resposta às mudanças. 

Além desta definição, essa tese contribui sobremaneira por descrever os mecanismos, componentes 

e ambientes que se deve implementar e governar para se desenvolver a Aprendizagem 

Organizacional. Esta tese conclui que para o processamento da GovA é necessária a inter-relação de 

quatro mecanismos (Gestão do Conhecimento, Ciclo do Conhecimento, Ciclo da Aprendizagem e 

Governança do Conhecimento), quatro componentes (Capacidade Dinâmica e de Auto-Organização, 

Visão Compartilhada e Objetivos Comuns, Informações Confiáveis e Modelo Mental Compartilhado) 

e um ambiente de aprendizagem com base nos conceitos BA e 8C’s. Para avançar nos resultados 

alcançados, sugere-se como pesquisas futuras a elaboração de uma ferramenta para definir estratégias 

e planos de ações com vistas à desenvolver a GovA, a definição de indicadores para o monitoramento 

e controle do Framework proposto e, a; identificação e descrição de métodos, técnicas e ferramentas 

a serem utilizadas por cada mecanismos, componentes e ambientes do Framework GovA, estudos 



sobre a governança de Ambientes de Aprendizagem Organizacional e redes de aprendizagem 

organizacional também se apresentarem como lacunas. 

 

Palavras-chave: Gestão do Conhecimento. Aprendizagem Organizacional. Governança do 

Conhecimento. Governança da Aprendizagem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The objective of this thesis is to propose an Organizational Learning Governance Framework (GovA). 

The Framework is composed of five dimensions of Organizational Learning Governance and each 

dimension contains a tool, type Canvas, composed of strategic issues. The Framework is supported 

by the theories of Organizational Learning, Knowledge Management and Governance of Knowledge 

and Organizational Learning. In order to achieve the objective proposed for the thesis, a qualitative, 

applied, propositional research was carried out with exploratory and descriptive steps by 

bibliographic and field means. The procedures used integrative analysis including narrative review 

and systematic search in electronic databases of international and interdisciplinary data. At this stage 

of the research, it was observed that in Brazil there are no studies dealing with Governance of 

Organizational Learning and, at the international level, the term is used, but with few studies focused 

on the organizational perspective. From the theoretical studies and models of Organizational Learning 

Governance proposed by the literature, it was possible to identify the Organizational Learning cycles, 

describe the mechanisms, components and environments of the Organizational Learning Governance, 

understand the interrelations between them and elaborate the conceptual model of GovA. In sequence, 

it was possible to analyze and model the processes of Organizational Learning, Knowledge 

Governance and Learning Governance itself, including Organizational Learning environments, the 

Knowledge Cycle. The field stage of this research, was carried out to validate the GovA Framework 

in four moments, in a first and second with the consistency check of Dimensions and Strategic Issues 

with professional specialists, responsible for Knowledge Management in the Public Organization and 

laboratory research specialists Engin on the themes Corporate Education, Governance and 

Knowledge Management, Learning Networks and Organizational Learning, in a third moment with 

the Executive Director of the Public Organization and, in a fourth moment, with professional 

specialists, responsible for the Governance of Organizational Learning and Management of 

Knowledge of the Public Organization and theoretical experts in Knowledge Management, 

Knowledge Engineering, Knowledge Governance and Organizational Learning. In order to be able 

to better understand the framework by the interviewees, after identifying, analyzing and interrelating 

the constituent elements of Learning Governance, a Canvas-type tool was developed, presenting 

strategic questions to be answered by organizations in the five dimensions of the Framework. From 

the literature and the validation of the GovA Framework, it was possible to define Governance of 

Organizational Learning (GovA) as an organizational system for the development of dynamic 

capacity and self-organization, which directs the collective cognitive and behavioral processes, 

through a set interrelated mechanisms, components and learning environments for coping and prompt 

response to changes. In addition to this definition, this thesis contributes greatly by describing the 

mechanisms, components and environments that must be implemented and governed in order to 

develop Organizational Learning. This thesis concludes that the processing of GovA requires the 

interrelation of four mechanisms (Knowledge Management, Knowledge Cycle, Learning Cycle and 

Knowledge Governance), four components (Dynamic and Self-Organization Capacity, Shared Vision 

and Common Objectives, Reliable Information and Shared Mental Model) and a learning 

environment based on BA and 8C's concepts. To advance the results achieved, it is suggested as future 

research the development of a tool to define strategies and action plans with a view to developing the 

GovA, the definition of indicators for monitoring and control of the proposed Framework and, a; 

identification and description of methods, techniques and tools to be used by each mechanisms, 



components and environments of the GovA Framework, studies on the governance of Organizational 

Learning Environments and Organizational Learning Networks also present themselves as gaps. 

Keywords: Knowledge Management. Organizational Learning. Knowledge Governance. Learning 

Governance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nesta seção foram abordadas a contextualização e delimitação do problema, os 

objetivos gerais e específicos, a justificativa, o ineditismo, a aderência do trabalho ao PPGEGC, 

a delimitação da pesquisa e a estrutura do trabalho. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

 

No início dos anos 2000, as organizações começaram a perceber a importância do 

conhecimento como um elemento indispensável para sua sobrevivência. Isto porque, quando 

criado, torna-se vantagem distintiva da organização. O conhecimento se transforma em fruto 

das interações que ocorrem no ambiente organizacional e desenvolve-se por meio de processos 

de aprendizagem (FLEURY; OLIVEIRA JUNIOR, 2001).  

Neste contexto, Senge (2013) explica que as Organizações de Aprendizagem são 

formadas por indivíduos que desenvolvem continuamente suas capacidades de criar resultados, 

que são estimulados por novos padrões de comportamentos e que buscam, principalmente, 

aprender em conjunto. Essas organizações entendem que aprender contínua e rapidamente, 

desde o chão de fábrica até a alta gerência, é a única vantagem competitiva sustentável. 

Para Pedler, Burgoyne e Boydell (1991), uma Organização de Aprendizagem é aquela 

que facilita a aprendizagem de todos seus membros e transforma-se continuamente. Ela capacita 

as pessoas, incentiva a colaboração e a aprendizagem em equipe, promove o diálogo aberto e 

reconhece a interdependência dos indivíduos, dos grupos e da organização (MARSICK; 

WATKINES, 1994).  

A organização de aprendizagem é aquela que está capacitada a promover a 

aprendizagem organizacional continuamente, sendo o espaço para o desenvolvimento dos 

processos de como todos os recursos organizacionais interagem, com o propósito de modificar 

atitudes, comportamentos e valores organizacionais (GUIMARÃES et al., 2003). 

Relacionando aprendizagem organizacional e conhecimento organizacional, para 

Easterby-Smith e Lyles (2005), Aprendizagem Organizacional é um processo pelo qual as 

organizações criam, desenvolvem e institucionalizam o conhecimento. Este conhecimento, por 

sua vez, direciona as atividades futuras dos indivíduos e grupos dentro da organização, como 

também influencia como os grupos mantêm sua compreensão compartilhada e como os 

indivíduos interpretam seu ambiente de trabalho, desenvolvem novos insights, tomam decisões 

e resolvem problemas (VERA; CROSSAN, 2005; CROSSAN; LANE; WHITE, 1999). 
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Desta forma, uma organização que aprende é aquela organização capacitada para criar, 

adquirir e compartilhar conhecimento, ao mesmo tempo em que modifica seu comportamento 

para gerar novos conhecimentos e percepções (KIERNAN, 1998). Neste sentido, a gestão deste 

conhecimento torna-se fundamental, por envolver a coleta e compartilhamento de dados e de 

informações para criação de novos conhecimentos (NONAKA; TAKEUCHI, 2004) e, 

consequentemente, promover a Aprendizagem Organizacional. 

Como apontam Pemsel e Müller (2012), este contexto organizacional criou a 

necessidade de implantar mecanismos de governança para apoiar a Gestão do Conhecimento 

nas organizações. Para essa governança, os mecanismos e procedimentos que abrangem a 

Gestão do Conhecimento, avançando sobre o modelo tradicional de Governança Corporativa 

(GovCorp), consolidou-se em um novo modelo de governança, denominado “Governança do 

Conhecimento” (GovC), que considera os processos do conhecimento quanto ao uso, criação, 

retenção, integração e compartilhamento, além da influência sobre eles, investida pelos 

mecanismos de governança corporativa (FOSS; MAHONEY, 2010).  

Para Freire et al. (2017, p. 32), independentemente das dimensões de análise – global, 

pública, corporativa e do conhecimento –, para se implantar a governança é indispensável “a 

integração de diferentes competências organizacionais para a elaboração de políticas e 

estruturas corporativas voltadas a governar com foco no respeito à coletividade e à 

sustentabilidade econômica, social e ambiental”. Isto corrobora com o que Foss e Klein (2008) 

apontam, de que se deve criar mecanismos para o compartilhamento do conhecimento, fazendo 

com que as mudanças aconteçam e agreguem valor à organização, aos grupos e aos indivíduos. 

Assim sendo, o modelo de Governança Corporativa tradicional, atualmente em vigor 

nas organizações, começou a ser questionado por meio do foco em monitoramento e controle 

de resultados, e pouco por reconhecer e aplicar mecanismos de Governança do Conhecimento 

e da Aprendizagem Organizacional, ou seja, mecanismos que apoiam o Ciclo de Conhecimento 

e da Aprendizagem Organizacional. 

A Governança Corporativa surgiu com a ideia de cooperação e interação entre os 

stakeholders, como forma de garantir o alcance dos objetivos comuns, otimizar o desempenho 

da empresa e facilitar o acesso ao capital (IBGC, 2015). Entretanto, o que se percebe é que o 

termo se tornou sinônimo de monitoramento e controle das ações dos gestores (MOREIRA; 

FREIRE; SILVA, 2018). 

Deste modo, para Marques (2007, p. 13), a Governança Corporativa pode ser definida 

como os “mecanismos ou princípios que governam o processo decisório dentro de uma 
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empresa”, cujo objetivo central é “equilibrar a competitividade e produtividade de uma empresa 

com uma gestão responsável e transparente”. 

Contudo, além de visar o monitoramento e controle dos resultados, é necessário 

também avançar e implantar uma Governança Corporativa que reconheça o valor do 

“conhecimento” nos processos de negócios, de modo a favorecer os processos de 

compartilhamento, troca e transferência do conhecimento, como se propõem a Governança do 

Conhecimento (FREIRE et al., 2017). 

Sobre o termo “Governança do Conhecimento”, este já se encontra em fase de 

consolidação teórica e empírica. Assim, após um estudo profundo sobre as definições do termo, 

Freire et al. (2017, p. 32) propuseram uma conceituação para GovC como sendo “um conjunto 

de mecanismos formais e relacionais gerados pela governança corporativa e da gestão dos 

processos de conhecimento para a otimização dos resultados econômicos da organização”. 

Além do modelo de Governança do Conhecimento (GRANDORI, 1997, 2001; 

NOOTEBOOM, 2000; FOSS, 2007; FREIRE et al., 2017), uma nova abordagem emerge como 

forma de compreender os mecanismos e os processos de conhecimento, desde o nível 

individual, de grupo e organizacional, isto é, a Governança da Aprendizagem, visando o 

crescimento e desenvolvimento da organização (FONG; CHEN, 2012; VITRY; CHIA, 2015). 

Apesar do crescimento de pesquisas sobre a Aprendizagem Organizacional, suas 

práticas e abordagens para expansão nas organizações, Belle (2016) explica que falta maior 

profundidade nos estudos sobre a relação entre Governança e Aprendizagem Organizacional, 

de maneira a alcançar metas estratégicas e melhorar desempenho da organização. Vitry e Chia 

(2015) ressaltam também que essa relação ainda é emergente, devido ao fato de haver pesquisas 

na área que estudam como a Aprendizagem Organizacional pode melhorar a Governança 

Corporativa e não como estabelecer a própria Governança da Aprendizagem Organizacional. 

Na literatura estudada, foi encontrada uma única conceituação para GovA, a dos 

autores Vitry e Chia (2015, p. 281), que definem o termo como: “os processos cognitivos e 

comportamentais que permitem aos atores e stakeholders produzirem uma visão compartilhada 

sobre a organização, criarem e desenvolverem uma organização coletiva e negociarem 

estratégias e objetivos comuns”. 

Enfim, a Governança da Aprendizagem Organizacional apresenta-se como um novo 

modelo, emergente, importante e necessário, que visa atender aos desafios impostos nos dias 

atuais, ou seja, de melhorar seu desempenho e diferenciar-se das demais organizações. Frente 

a esse panorama, surge a questão de pesquisa: Como governar a aprendizagem nas 

organizações? 
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Para tanto, faz-se necessário a elaboração de um Framework1 que aponte a definição e 

as inter-relações entre os mecanismos, componentes e ambiente para governar a aprendizagem 

organizacional. 

 

1.2 OBJETIVOS  

 

A seguir serão apresentados o objetivo geral e os específicos. 

 

1.2.1 Objetivo geral  

 

Propor um Framework de Governança da Aprendizagem Organizacional (GovA). 

 

1.2.2 Objetivos específicos  

 

a) Identificar os ciclos de Aprendizagem Organizacional; 

b) Descrever os mecanismos, componentes e ambientes para Governança da 

Aprendizagem Organizacional; 

c) Compreender as inter-relações entre os elementos identificados; 

d) Elaborar o modelo conceitual de GovA; 

e) Analisar os processos de Governança da Aprendizagem Organizacional; 

f) Elaborar o Canvas GovA para validação do Framework GovA; 

g) Validar a aplicação do Framework GovA em uma Organização Pública. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA  

 

A Gestão do Conhecimento e da Aprendizagem assumem cada vez mais o papel 

central nas organizações, pois têm sido reconhecidas como essenciais à criação de valor 

distintivo para a competitividade e para a efetividade, entre outros objetivos estratégicos.  

 
1 Framework é conjunto de conceitos e elementos que se inter-relacionam para descrever como um sistema deve 

se comportar, se parecer e ser compreendido pelos usuários da maneira pretendida (PREECE, ROGERS, 

SHARP, 2005).  E para ser bem-sucedido deve apresentar o território (organização) e aproximar a  realidade 

com a teoria, atendendo à três diferentes requisitos: 1) identificação do fenômeno a ser estudado; 2) sugestão de 

premissas-chave relacionadas ao framework que se quer propor; e  3) descrição das inter-relações entre os 

elementos constituintes do Framework proposto (CROSSAN, LINE, WHITE, 1999). 
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A Gestão do Conhecimento acompanha, facilita e gerencia os processos de criação e 

compartilhamento de conhecimento nos níveis de indivíduos, grupos e organizações, para a 

construção e manutenção de vantagem competitiva. No entanto, constata-se, por meio das 

publicações, que a Gestão do Conhecimento nas organizações já está consolidada (NONAKA; 

TAKEUCHI, 2004, 2008; DALKIR, 2005, DAVENPORT; PRUSAK, 2004; NONAKA; 

TOYAMA, 2003; TERRA, 2005; SVEIBY, 2003; NONAKA; KONNO, 1998; NONAKA; 

TOYAMA; KONNO, 2002). 

Contudo, para obter novos conhecimentos e gerenciá-los é necessário compreender a 

cultura, liderança, políticas e estratégias, desde o nível individual até o organizacional (SILVA; 

COUTO; FREIRE, 2017; FREIRE et al., 2017, FOSS, 2007). Todos estes elementos são 

dependentes da governança de estruturas, sistemas e políticas que potencializam a gestão do 

conhecimento, de modo a tornar possível atingir os resultados pretendidos (FREIRE et al., 

2017). 

Neste sentido, a sistematização deste conhecimento é prevista pela governança por 

meio de seus mecanismos, que visam não somente supervisionar e controlar processos e 

procedimentos, mas legitimar a presença constante de ações focadas em criação, manutenção e 

compartilhamento do conhecimento. Estes mecanismos favorecem um ambiente de 

compartilhamento de experiências, onde o conhecimento compartilhado se torna a base de 

novas aplicações e experiências, de novos modelos mentais e, portanto, de novos 

conhecimentos e aprendizagens (SILVA; COUTO; FREIRE, 2017). 

Deste modo, por meio das publicações constata-se que as Gestões do Conhecimento e 

da Aprendizagem nas organizações têm seus processos ocorrendo somente no nível de gestão 

(tático e operacional), mas que necessitam e são dependentes de mecanismos de governança de 

conhecimento e de aprendizagem, para governar e processar no nível estratégico o 

conhecimento e a Aprendizagem Organizacional, a fim de melhorar o desempenho 

organizacional. 

Neste contexto, o modelo de Governança Corporativa (GovCorp) começa a ser 

indagado por se preocupar somente com o monitoramento e controle de resultados, precisando 

se modernizar e adotar mecanismos de Governança do Conhecimento e da Aprendizagem 

Organizacional.  

Para isso, surgiu a Governança do Conhecimento (GovC), um avanço da Governança 

Corporativa (GovCorp), porém que percebe o conhecimento por uma ótica econômica, ao 

considerar os processos do conhecimento quanto ao uso, criação, retenção, integração e 

compartilhamento e a influência sobre eles, investida por meio dos mecanismos de Governança 
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Corporativa (FOSS; MAHONEY, 2010). Além da GovC, existe ainda a necessidade de uma 

governança que reconheça o conhecimento, seus mecanismos e os processos que favorecem a 

aprendizagem do nível individual até o organizacional, denominado GovA. 

Assim sendo, de acordo com a literatura estudada, verificou-se que a Governança da 

Aprendizagem Organizacional (GovA) é fundamental para aperfeiçoar continuamente os 

processos de Aprendizagem Organizacional (AO), de Governança Corporativa (GovCorp), de 

Governança do Conhecimento (GovC) e de Gestão do Conhecimento (GC), por desenvolver 

aprendizagem e conhecimentos individuais, grupais e organizacionais, além de melhorar o 

desempenho organizacional (FONG; CHEN, 2012, 2013, 2015; ZOLLO; WINTER, 2002; 

LÖF, 2010; VITRY; CHIA, 2015; SCHWELLA, 2014; KING, 2009; RZADCA; 

STRUMINSKA-KUTRA, 2016).  

Por isso, as organizações, ao criarem, compartilharem conhecimento e alcançarem a 

aprendizagem organizacional, tornam-se organizações de aprendizagem (SENGE, 1990). Para 

tanto, estas organizações, precisam saber governar os seus processos de conhecimento e 

aprendizagem organizacional a fim de se desenvolverem e mudarem continuamente. Para tal, é 

necessário à governança de uma série de objetivos, tipos, mecanismos, componentes e 

ambientes para processamento da GovA, além de sua retroalimentação, para que ela alcance 

seus objetivos organizacionais. 

No entanto, com base no levantamento realizado nas bases eletrônica de dados Scopus 

e Web of Science, o constructo Governança da Aprendizagem Organizacional (GovA) é um 

campo emergente e que necessita ser estudado em profundidade, devido aos poucos trabalhos 

que tratam da governança com perspectiva organizacional (GNERRE, 1996; CARRHILL, 

1996; NOOTEBOOM, 2009; LÖF, 2010; FONG; CHEN, 2012; VITRY; CHIA, 2015; 

RZADCA; STRUMINSKA-KUTRA, 2016). 

Em termos de originalidade, o tema “Governança da Aprendizagem nas organizações 

brasileiras” nunca foi explorado, e também pouco foi em relação ao panorama internacional, 

porém, já dispõe de alguns estudos pioneiros, como os de Fong e Chen (2012) e Vitry e Chia 

(2015). Desta forma, esta pesquisa vem contribuir para avanço do conhecimento técnico 

científico na área, como também colaborar para o desenvolvimento e efetividade das 

organizações no âmbito da aprendizagem organizacional. 

Ademais, o interesse pela GovA surgiu por ser um tema com poucas publicações 

mundiais e, no Brasil, em nossas pesquisas, apareceram somente duas publicações que são 

voltadas para área de ensino a distância, ou seja, e-learning governance (BARUQUE; 
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BARUQUE; MELO, 2007; BARUQUE; MELO, 2006) (e não governance of learning, learning 

governance ou governance learning) na perspectiva organizacional, que é o foco desta tese.  

Neste sentido, existe a necessidade de novos estudos e publicações, tanto sobre o 

construto Governança da Aprendizagem, como aplicados à perspectiva organizacional. 

Destaca-se a importância desta tese para consolidação do conceito como objeto de estudos nas 

áreas de administração, psicologia organizacional e pedagogia empresarial. Aponta-se a lacuna 

de conhecimentos sobre a modelagem dos processos, reconhecendo que governar a 

aprendizagem por meio do conhecimento tem valor e é fundamental para o desenvolvimento 

das organizações. 

Por isso, é necessário identificar os mecanismos (Gestão do Conhecimento, Ciclo do 

Conhecimento, Ciclo da Aprendizagem Organizacional, Governança do Conhecimento), 

componentes (Modelo Mental Compartilhado, Visão Compartilhada e Objetivos Comuns, 

Informações Confiáveis e Capacidade Dinâmica e de Auto-Organização) e ambientes (BA e 

8C’s), compreendendo suas inter-relações para governar a Aprendizagem Organizacional. 

 

1.4 INEDITISMO 

 

Verificou-se o ineditismo desta tese de doutoramento por meio de uma busca 

sistemática da literatura na base de dados Scopus e Web of Science, para identificar a existência 

de pesquisas que descrevam o objeto deste estudo – Governança da Aprendizagem 

Organizacional – e, principalmente, se existe a proposta de elaboração de um Framework para 

as organizações governarem a aprendizagem organizacional. 

Vitry e Chia (2015) corroboram com a tese de a Aprendizagem Organizacional, em 

um contexto de governança, ser ainda mais emergente. Os autores identificaram que algumas 

pesquisas já iniciaram a investigação sobre essa relação (BERKES, 2009; LAMARI, 

2011; NEWIG et al., 2010; YOUNG, 2010; REY-VALETTE et al., 2011). Entretanto, a 

maioria dessas pesquisas tende a olhar para a maneira como a governança corporativa pode 

melhorar a aprendizagem organizacional e não como estabelecer a própria Governança da 

Aprendizagem organizacional. 

Para Belle (2016), a proposição de que a aprendizagem organizacional é equivalente e 

requisito para governança organizacional é nova. Os estudos da Aprendizagem Organizacional 

como governança podem ser previstos como uma boa Governança Corporativa, e os resultados 

podem ser associados à aprendizagem e à mudança organizacional. Assim, a Aprendizagem 

Organizacional como governança exige mais “momentos de reflexão” e a busca por “linhas de 
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investigação”. Para tanto, esta visão inovadora da Aprendizagem Organizacional como 

governança requer atenção mais ponderada dos comportamentos e aprendizagem dos membros 

organizacionais, de modo a perceber a necessidade e a importância de governar a 

Aprendizagem para o desenvolvimento da organização. 

Dentro deste contexto, o constructo Governança da Aprendizagem pode ser 

considerado como emergente, tendo sido identificada apenas uma publicação que propõe uma 

definição do constructo (VITRY; CHIA, 2015) e nenhum modelo consensado pela literatura 

científica, por ter sido mencionado em diferentes áreas e perspectivas, que não a organizacional, 

para referir-se à Aprendizagem Organizacional, mas não à governança desta aprendizagem. 

Por ser um tema muito amplo, entre 1998 e 2018 o termo foi abordado por estudos em 

diferentes áreas do conhecimento, tais como: saúde (OXTOBY; MOSSOP, 2016; MASH et al., 

2016; GARDNER et al., 2016; FOTHERINGHAM, 2013; SOLOMON; GUSMANO; 

MASCHKE, 2016; HERBERT; BEST, 2011; VAN DER PENNEN et al., 2010; MESSER; 

GRIFFITHS, 2007; INGRAM; RANDALL, 2001; CORNELL; SILVESTER, 2000), 

matemática, economia e física (HEYLIGHEN, 2017; MANRAI; GOEL, 2017; CUCCULELLI; 

BETTINELLI, 2016; CHEN, 2011; APREDA, 2005), meio ambiente, ecologia, 

sustentabilidade (KELLY; ELLIS; FLANNERY, 2018; ROCLE; SALLES, 2018; SEIJGER et 

al., 2018; LATTA, 2018; CARLSON; PALMER, 2016; FINK, 2018; HEIKKINEN; YLÄ-

ANTTILA; JUHOLA, 2018; GOLLATA; NEWIG, 2017; RUIU et al., 2017; VAN BOMMEL 

et al., 2016; NEWIG et al., 2016; BLACKMORE et al., 2016; JEDD; BIXLER, 2015; 

ROUILLARD et al., 2013; KUMNERDPET, 2011; SPANGENBERG, 2008; KASHYAP, 

2004; BERKES, 2003; MAYERS et al., 2016a; MAYERS et al., 2016b), aeronáutica (ACHA; 

BRUSONI; PRENCIPE, 2007), educação (TRAN et al., 2017; CHEE; MEHROTA; LIU, 

2012), cadeia de suprimentos (ESPALLARDO; OREJUELA; PEREZ, 2010; PETERSON, 

2009) e ensino a distância (BARUQUE; BARUQUE; MELO, 2007; BARUQUE; MELO, 

2006; ALAEDDINI; KARDAN, 2010; CHAN; UDEN, 2008; YAP, 2011; WISE; QUEALY, 

2006). E também por diferentes perspectivas, como de governo e autogoverno, da política e do 

desenvolvimento regional (JONG; KUPPER; BROERSE, 2018; McNUTT; RAYNER, 2018; 

ANTTIROIKO, 2017; CHALLIES et al., 2017; BAPTISTA, 2016; VITTORIA; 

NAPOLITANO, 2016; BOSSERT; HARTOG, 2015; COOKE, 2014; RIVERET et al., 2014; 

YI; JUQIN, 2012; WHITEHEAD, 2011; GIFFINGER; HAINDLMAIER; KRAMAR, 2010; 

RIVOLIN, 2010; NEOGI; CORDELL, 2010; ARGIOLAS et al., 2009; NKHATA; BREEN, 

2010; SCHOUT, 2009; PARASKEVOPOULOS, 1998 ), e também de projetos (AGUILERA, 

2018).  

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=54974398100&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=54974398100&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=34771508000&zone=
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A GovA é tema muito atual e tem poucas publicações na perspectiva organizacional. 

Isto é, o assunto tratado é pouco explorado, uma vez que se buscou as palavras-chave 

selecionadas (“governance of learning” or “learning governance” or “governance learning”) 

e estas resultaram em sete artigos, comprovando uma lacuna sobre o assunto (GNERRE, 1996; 

CARRHILL, 1996; NOOTEBOOM, 2009; LÖF, 2010; FONG; CHEN, 2012; VITRY; CHIA, 

2015; RZADCA; STRUMINSKA-KUTRA, 2016).  

Corroborando isso, quando se busca na base de dados Scopus pelo termo 

“Governance” são encontradas 126.499 publicações, sendo que próximo de 0,05% delas trazem 

os termos “Governance of learning” ou “Learning Governance” ou “Governance Learning” 

(SCOPUS, 2018). 

Foi consultado também o portal de dissertações e teses da Capes, tendo sido constatado 

que não existe nem dissertação nem tese tratando do termo “Governança da Aprendizagem”, 

somente existem abordagens dos termos governança e aprendizagem separadamente (CAPES, 

2019). No Brasil também não existe nenhum artigo, material acadêmico ou não que aborde o 

tema, que começou a ser estudado no ENGIN/UFSC, com um artigo sobre o estado da arte e, 

agora, esta tese. 

Enfim, como a GovA é um tema com poucas publicações mundiais, não tendo sido 

estudado no Brasil ainda, existe a necessidade de publicações na área para sua consolidação e 

seu desenvolvimento. 

 

1.5 ADERÊNCIA DO TRABALHO AO PPGEGC 

 

O objeto de estudo desta tese é Governança da Aprendizagem Organizacional (GovA), 

um dos assuntos estudados no Grupo de Estudos em Engenharia da Integração e Governança 

do Conhecimento (ENGIN) do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do 

Conhecimento (PPGEGC) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), conforme pode 

ser observado na Figura 1.  
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Figura 1 - Objetos de análise do ENGIN/UFSC 

 
Fonte: ENGIN (2019) 

 

O laboratório ENGIN foi criado em 2016 e: 

Os estudos e pesquisas ENGIN têm como objetivo principal buscar respostas 

significativas para diferentes questões relacionadas a governança, gestão e integração 

de conhecimentos, que vêm afetando a competitividade e efetividade das organizações 

brasileiras, sejam estas públicas ou privadas. (ENGIN, 2019). 

 

Deste modo, esta pesquisa surgiu em uma atividade de pesquisa programada (APP) do 

Grupo de Estudos ENGIN envolvendo as análises aprofundadas do constructo governança e 

seus diferentes modelos. 

Quanto ao assunto tratado por esta pesquisa, observa-se a aderência ao PPGEGC na 

medida em que se propõe uma discussão teórica e empírica baseada nos preceitos colaborativos 

da governança para a melhoria do desempenho da aprendizagem nas organizações. O assunto 

aqui abordado dialoga com a área de concentração “Gestão do Conhecimento” e linha de 

pesquisa “Gestão do Conhecimento Organizacional”, a fim de desenvolver um Framework de 

Governança de Aprendizagem que “aborda os estudos teóricos e práticos sobre a utilização do 

conhecimento como fator de produção estratégico no gerenciamento de negócios relacionados 

à economia do conhecimento”. A pesquisa relaciona-se aos elementos determinantes na Gestão 

do Conhecimento Organizacional, como o processo de Aprendizagem Organizacional, criação 

de conhecimento e a Governança do Conhecimento (EGC, 2018). 

A Governança da Aprendizagem Organizacional (GovA) é também um tema 

interdisciplinar, por envolver várias áreas, como a administração, para gerenciar e governar os 

processos de conhecimento e aprendizagem, e a psicologia e a pedagogia empresarial, para 

compreender os processos de desenvolvimento de aprendizagem do nível individual ao 

organizacional. 
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O tema que pauta esta tese – Governança da Aprendizagem Organizacional – foi 

estudado separadamente (Governança e Aprendizagem Organizacional) por egressos do 

PPGEGC, conforme pode ser evidenciado no Quadro 1.  

 

Quadro 1 - Trabalhos relacionados ao tema do PPGEGC 

Autor Título Ano Nível Palavras-chave 

WILBERT, 

Julieta Kaoru 

Watanabe 

Aprendizagem de uma rede 

global transnacional à luz da 

aprendizagem multinível: 

estudo de caso no setor postal 

internacional. 

2019 Doutorado 

Aprendizagem da rede; 

Aprendizagem 

interorganizacional; 

Aprendizagem Multinível; 

Redes interorganizacionais; 

Setor Postal; Transformações 

Estratégicas.  

COUTO, 

Rogéria Moreira 

Governança nas instituições de 

ensino superior: análise dos 

mecanismos de governança na 

Universidade Federal de Santa 

Catarina à luz do modelo 

Multilevel Governance. 

2018 Mestrado 

Governança; Multilevel 

Governance; Governança nas 

Universidades. 

ALVAREZ, 

Ana María 

Ortegon 

Processo de aprendizagem de 

equipes de projetos. Uma 

abordagem baseada na 

experiência.  

2018 Doutorado 

Aprendizagem de equipe. 

Equipes de projetos. Processos 

de aprendizagem de equipes. 

Aprendizagem de equipes de 

projeto. 
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Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

As teses e dissertações relacionadas ao tema Governança e Aprendizagem 

Organizacional separadamente (COUTO, 2018; NEVES, 2017; SILVA, 2014; BUGARIM, 

2012; SARTORI, 2011; GIUGLIANI; 2011; IGARASHI, 2009; SANTOS, 2009) abordam os 

modelos da governança corporativa, de TI, das universidades, de indicadores e de planejamento 

estratégico. Não foram encontrados estudos originados no PPGEGC que abordassem o tema da 

“governance of learning” or “learning governance” or “governance learning”, muito menos 

sua observação em organizações. Portanto, esta tese trata-se de um tema inédito estudado pelo 

laboratório ENGIN/UFSC e que avança sobre as discussões de governança e aprendizagem 

organizacional, ao abordar a Governança da Aprendizagem Organizacional tanto no PPGEGC, 

como no Brasil e mundialmente. 

 

1.6 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

Por meio da pesquisa foi realizada uma busca na literatura, tendo sido identificados 

um conceito, objetivos, tipologias, mecanismos, componentes, ambientes e elaborado um 

modelo conceitual de GovA. 

No entanto, nesta pesquisa, apesar do entendimento de que são necessários 

mecanismos, componentes e ambientes para processar a Governança da Aprendizagem 

Organizacional, não se visa definir indicadores para o monitoramento e controle do Framework 

proposto, que é ainda uma lacuna que precisa ser estudada em futuras pesquisas. 

Outra delimitação da pesquisa, foi que esta tese teve sua validação em Organização 

Pública. 

 

 

 



30 

 

1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO  

 

O presente trabalho foi estruturado em sete seções. A primeira consiste na parte 

introdutória, que apresenta a contextualização e delimitação do tema, objetivos, justificativa, 

ineditismo, aderência do estudo ao Programa de Pós-graduação em Engenharia e Gestão do 

Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), delimitação da pesquisa e 

estrutura do trabalho. 

A segunda seção apresenta a revisão da literatura, baseada em estudos sobre: 

Aprendizagem Organizacional; Governança da Aprendizagem e do Conhecimento; Ciclos de 

Conhecimento e Aprendizagem Organizacional; e mecanismos, componentes e ambientes para 

GovA. Com a proposta de compreender cada um dos elementos identificados na literatura para 

a GovA, de maneira a poder tomar as decisões de classificação entre mecanismos, componentes 

e ambientes de aprendizagem, a segunda seção descreve: os mecanismos de GovA propostos 

por autores seminais, como Zollo e Winter (2002) e Fong e Chen (2012); e os componentes a 

serem governados, como capacidade dinâmica e auto-organização, informações confiáveis, 

visão compartilhada e objetivos comuns e modelos mentais compartilhados. A seção ainda 

descreve: os ambientes de aprendizagem BA com interação individual e coletiva; os meios de 

comunicação presencial e virtual; e os 8C’s e seus elementos, como conhecimento, confiança, 

compartilhamento, consciência, colaboração, comunicação, cultura e competência. Esta seção 

contribuirá para o desenvolvimento do Framework GovA, ao permitir a identificação dos 

elementos de GovA e a compreensão sobre as suas inter-relações nas organizações. 

 A terceira seção apresenta o design da pesquisa, descrevendo os procedimentos 

metodológicos que foram respeitados na etapa teórica e de campo. A quarta seção aborda as 

dimensões do Framework da Governança da Aprendizagem Organizacional. A quinta seção 

refere-se à proposição do Canvas de Governança da Aprendizagem Organizacional, destacando 

os mecanismos, componentes e ambientes. A sexta seção consiste na validação do Framework 

GovA e, por fim, na sétima seção são apresentadas as conclusões. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Neste capítulo foram abordadas a aprendizagem no nível individual, de grupo e 

organizacional, além do seu desenvolvimento no contexto organizacional a partir do 

Framework 4I (CROSSAN; LANE; WHITE, 1999). Na sequência, será discorrido sobre a 

Governança da Aprendizagem Organizacional, descrevendo o conceito identificado na 

literatura científica, seus objetivos, os Ciclos de Aprendizagem Organizacional, os 

mecanismos, componentes e os Ambientes de Aprendizagem Organizacional. 

Por último, mas ainda neste capítulo da tese, serão apresentadas as considerações do 

capítulo, expondo uma primeira leitura teórica sobre Governança da Aprendizagem 

Organizacional, construída a partir do diálogo subjetivo entre os autores identificados durante 

a busca sistemática da literatura. A partir deste capítulo foi gerado um modelo conceitual da 

Governança da Aprendizagem Organizacional. 

 

2.1 APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL 

 

Para compreender o termo “Governança da Aprendizagem”, faz-se necessário, 

primeiramente, aproximar-se da conceituação e do desenvolvimento da Aprendizagem 

Organizacional. 

A Aprendizagem Organizacional (AO) surgiu como uma metáfora. Atualmente há um 

entendimento de que as organizações possuem conhecimento, aprendem ao longo do tempo e 

têm seu alicerce de conhecimento e capital social como ativos valiosos (GHERARDI, 2000; 

ANGELONI; STEIL, 2011). Isto porque, segundo Bastos, Gondim e Loiola (2004), esta 

metáfora permite examinar a relação da organização com o conhecimento e os seus processos 

de conhecimento nos níveis de indivíduo, grupo e organização. 

Easterby-Smith e Lyles (2005) explicam que a AO trata-se do processo pelo qual as 

organizações criam, desenvolvem e institucionalizam o conhecimento. Este conhecimento, por 

sua vez, direciona as atividades futuras dos indivíduos e grupos dentro da organização, como 

também influencia como os grupos mantêm sua compreensão compartilhada e os indivíduos 

interpretam seu ambiente de trabalho, desenvolvem novos insights, tomam decisões e resolvem 

problemas (VERA; CROSSAN, 2005; CROSSAN; LANE; WHITE, 1999). 

Takahashi (2007, p. 88) apresenta a definição para Aprendizagem Organizacional 

como sendo um:  
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[...] processo de mudança transformacional, envolvendo os vários níveis (individual, 

de grupos e organizacional), pelo qual se dá a criação, utilização e institucionalização 

do conhecimento. Ela opera no âmbito coletivo, abrangendo aspectos cognitivos, 

comportamentais e culturais. Seu resultado ou conteúdo é o próprio conhecimento, 

fonte e resultado de seu background (história, hábitos e experiências). 

 

As autoras Angeloni e Steil (2011, p. 121) definem AO como “um processo, uma 

construção social que transforma o conhecimento criado pelo indivíduo em ações 

institucionalizadas em direção aos objetivos organizacionais”. Esse processo de aprendizagem 

resulta na criação de conhecimento individual, de grupos e organizacional (CROSSAN; LINE; 

WHITE, 1999; BERTELS; SAVAGE, 1998). 

 O nível individual se baseia no pressuposto de que o conhecimento só pode ser criado 

por indivíduos, sendo a aprendizagem individual a base para a AO. No nível de grupo, o agente 

de aprendizagem é o grupo, e este constitui um link entre a aprendizagem individual e 

organizacional, isto é, os grupos configuram-se no sistema social interveniente, no qual ocorre 

o compartilhamento, a aprendizagem e o comportamento organizacional. O nível 

organizacional reconhece a necessidade da aprendizagem individual e em grupo, porém a 

aprendizagem é organizacional quando realizada para alcançar objetivos organizacionais, 

compartilhada entre os membros da organização e quando seus resultados são incorporados em 

sistemas, estruturas e na cultura organizacional (ANGELONI; STEIL, 2011; SNYDER; 

CUMMINGS, 1998). 

Compreendendo a AO como um processo coletivo de aprendizagem, que se inicia na 

mente aprendente do indivíduo e desenvolve-se em grupos colaborativos de trabalho, Freire e 

Silva (2016) definem aprendizagem como um processo que permite o aperfeiçoamento do 

desenvolvimento das ações por meio da adição de novos conhecimentos, bem como de 

melhores compreensões. Esse processo possibilita a mudança de sistemas de valores e 

conhecimentos, melhora a capacidade do indivíduo de agir na resolução de problemas e 

promove uma alteração no quadro comum de referência dos indivíduos inseridos no contexto 

da organização.  

Argote (2011) explica que o modo como o conhecimento individual é compartilhado 

e compreendido coletivamente modifica sua essência, que passa a não ser mais individual, mas 

sim organizacional. Assim, verifica-se que ocorre a AO na medida em que este novo 

conhecimento integrado gera mudanças nas rotinas, nos comportamentos e nos sistemas no 

nível organizacional, levando ao conhecimento institucionalizado (BONTIS; CROSSAN; 

HULLAND, 2002). 
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De acordo com Oisamoje e Idubor (2013), o conceito de Aprendizagem 

Organizacional tornou-se muito importante, especialmente na última década, porque ela foi 

reconhecida como uma ferramenta para melhoria do desempenho da organização, por 

preocupar-se com o desenvolvimento de novos conhecimento ou insights e apresentar potencial 

para influenciar o comportamento organizacional (MABEY; SALAMAN, 1995). 

Para García-Morales, Jiménez-Barrionuevo e Mihi-Ramírez (2011), a Aprendizagem 

Organizacional é o processo pelo qual o conhecimento criado por indivíduos é ampliado de 

forma organizada e transformado em parte da organização. Esse processo ocorre em um 

ambiente de interação, onde o conhecimento é criado e expande-se de forma dinâmica por meio 

de mudanças cognitivas e comportamentais (NONAKA; TAKEUCHI, 2004). 

Assim sendo, a Aprendizagem Organizacional pode ser compreendida como o 

processo por meio do qual as organizações modificam seus modelos mentais, normas, processos 

ou conhecimento, melhorando seu desempenho (ARGYRIS; SCHÖN, 1978; CHIVA; 

GHAURI; ALEGRE, 2014). 

Desse modo, a Aprendizagem Organizacional pode ser concebida como um meio de 

alcançar a renovação ou a mudança estratégica de uma organização (VITRY; CHIA, 2015; 

CROSSAN; LANE; WHITE, 1999; CROSSAN; BERDROW, 2003), requerendo, como 

apontam Crossan, Lane e White (1999), que ela aprenda novos conhecimentos (exploration), 

enquanto ao mesmo tempo explora o que já aprendeu (exploitation) (MARCH, 1991). Inclusive, 

Crossan, Lane e White (1999) esclarecem que, percebendo a organização como um sistema 

aberto, esse processo deve abranger todo o ecossistema organizacional, não apenas um grupo 

específico ou o indivíduo. 

Lauer e Wilkesmann (2017) explicam que a AO pode ser atribuída à perspectiva 

funcionalista, como aquela em que os indivíduos aprendem como atores da organização, 

buscam informações pertinentes e transformam-nas em conhecimento. Esse processo pode ser 

disseminado e armazenado em sistemas organizacionais e operacionais, como também pode ser 

utilizado para “identificar os mecanismos que facilitam a aprendizagem organizacional” (DEE; 

LEISYTE, 2016, p. 285-286).  

Por isso, a Aprendizagem Organizacional está diretamente relacionada ao processo de 

criação e desenvolvimento do conhecimento organizacional (ELKJAER, 2004). Corroborando, 

Fenwick (2008) explica que a AO é amplamente reconhecida como um conjunto de processos 

dinâmicos que envolvem e requerem a aquisição e a utilização de conhecimento organizacional 

para criação coletiva de conhecimentos. 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6506873304&zone=
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De acordo com Vitry e Chia (2015), a AO é um processo de mudança de 

comportamento, de objetivos e na maneira como as ações são compreendidas. Contudo, 

também é uma reação à mudança, ao aprender e adaptar-se em situações novas e indefinidas, 

por meio da “criação de significado” (sensemaking), quando as pessoas encontram uma razão 

para cooperação (construção de uma identidade coletiva) e “criação de sentido” (sensegiving); 

e quando as pessoas recebem influência e estímulo para cooperar, após compreenderem o 

significado desta cooperação (VITRY; CHIA, 2015). 

Como explica Helmising (2001), a Aprendizagem Organizacional subsidia a 

construção de competências essenciais e expectativas compartilhadas de coordenação, 

integração e incertezas, por meio de uma consciência crescente e inclusiva de necessidades, 

problemas e soluções potenciais.  

Dodgson (1993, p. 377) entende que a Aprendizagem Organizacional diz respeito às 

formas como as organizações: 

[...] constroem, suplementam e organizam conhecimentos e rotinas em torno de suas 

atividades e dentro de suas culturas, e adaptam e desenvolvem a eficiência 

organizacional mediante melhorias na utilização das diversas habilidades de suas 

forças de trabalho.  

 

Assim sendo, o processo de aprendizagem em uma organização abrange um conjunto 

de etapas que se origina na identificação, aquisição, compartilhamento, disseminação, 

utilização dos conhecimentos que a organização necessita e sua institucionalização no ambiente 

de trabalho, com o propósito de melhorar o nível de competitividade organizacional 

(DODGSON, 1993).  

Compreendida a definição de Aprendizagem Organizacional, esta pode ser entendida 

como essência para organizações de aprendizagem (OA) (SENGE, 1999), que, por sua vez, é 

conceituada como: 

[...] um ambiente onde as pessoas expandem continuamente sua capacidade de criar 

os resultados que realmente desejam, onde se estimulam padrões de pensamentos 

novos e abrangentes, a aspiração coletiva ganha liberdade e onde as pessoas aprendem 

continuamente a aprender juntas. (SENGE, 1990, p. 37).  

 

Conforme Senge (1990), a organização de aprendizagem tem como premissa principal 

que qualquer mudança organizacional apenas será possível se houver mudança na mentalidade 

dos indivíduos que constituem a organização. Por isso, na OA há a necessidade de um ciclo 

intenso de AO, que consiste em um processo sucessivo de desenvolvimento de capacidades e 

habilidades individuais que permitem aos membros da organização gerarem novas percepções 

e sensibilidades no que se refere à realidade que vivenciam. À medida que os indivíduos 
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percebem essa nova realidade, novas crenças e premissas se iniciam, o que propicia o 

desenvolvimento de novos conhecimentos, habilidades e atitudes (SENGE, 1999). 

Em suma, correlacionando os termos AO e OA compreende-se que aprendizagem 

organizacional corresponde ao processo de aprendizagem, ou seja, como os recursos 

organizacionais (pessoas, máquinas, dinheiro, conhecimentos, tecnologias) interagem, com o 

propósito de modificar atitudes, comportamentos e valores organizacionais, objetivando, por 

meio de um entendimento mais apropriado da realidade, otimizar as ações da organização. Por 

sua vez, a organização de aprendizagem trata-se do ambiente onde a aprendizagem acontece, 

isto é, o local que desfruta de uma cultura, valores, políticas, estratégias e rotinas sensíveis à 

mudança e que, consequentemente, propicie o desenvolvimento da aprendizagem 

organizacional (GUIMARÃES et al., 2003). 

Celik, Akyazi e Akgemci (2016) entendem que as organizações que estimulam a 

Aprendizagem Organizacional têm ênfase em suas estratégias, por apresentarem uma cultura 

para aprendizagem contínua, estarem aptas a aprenderem com as mudanças, terem estruturas 

flexíveis com comunicação aberta, incentivo à participação na tomada de decisão e a presença 

de líderes eficazes (AKELLA; AKELLA, 2012; BALAY, 2012). A cooperação e o trabalho em 

equipe também são muito importantes para alcançar o sucesso nessas organizações, bem como 

as informações compartilhadas para o aprendizado contínuo e permanente (BASIM et al., 

2009). 

Assim, as organizações, no intuito de melhorar a aprendizagem organizacional, 

reforçar sua direção estratégica, superar metas de desempenho e apoiar processos de mudança, 

devem adotar abordagens viáveis e ininterruptas para o uso de dados, informações e 

conhecimento, a fim de garantir vantagem competitiva e, consequentemente, desenvolver a 

Aprendizagem Organizacional (CROSSAN; BERDROW, 2003).  

Para o processamento da AO, Crossan, Line e White (1999) construíram o Framework 

4Is, que apresenta uma perspectiva de renovação estratégica da organização, por meio da 

Aprendizagem Organizacional.  

Crossan, Lane e White (1999) e Crossan e Berdrow (2003) aprofundam teoricamente 

o processo de AO, percebendo-o como dinâmico e que se faz no decorrer do tempo e entre 

diversos níveis de análise – indivíduo, grupo e organização. Para alcançar o nível 

organizacional, a AO ocorre por meio de quatro processos – intuição, interpretação, integração 

e institucionalização – descritos no Framework 4I (Figura 2). 
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Figura 2 - Framework 4Is 

 
Fonte: Traduzido de Crossan, Lane e White (1999, p. 532). 

 

Durante os processos de AO há uma tensão entre a assimilação da nova aprendizagem 

(feed forward), que se trata da transferência da aprendizagem de indivíduos e grupos para a 

aprendizagem que se torna incorporada ou institucionalizada, na forma de sistemas, estruturas, 

estratégias e procedimentos (HEDBERG, 1981; SHRIVASTAVA, 1983), ou seja, quando 

novos conhecimentos e experiências individuais são incorporados na organização, e existe a 

utilização de tudo que já foi aprendido (feedback), que é o modo como a aprendizagem é 

institucionalizada na organização (sistemas, estrutura, estratégia, normas e procedimentos), isso 

afeta indivíduos e grupos e também o modo de pensar e agir (CROSSAN; LANE; WHITE, 

1999; BONTIS; CROSSAN; HULLAND, 2002). 

Crossan, Lane e White (1999) abordam ainda que, entre os 4Is, a intuição e a 

interpretação ocorrem no nível individual; a interpretação e a integração ocorrem no nível do 

grupo e a integração e a institucionalização ocorrem no nível organizacional e têm como 

insumos/resultados: experiências, imagens, metáforas, linguagem (verbal e não verbal), mapas 

cognitivos, conversação/diálogo, compreensão partilhada, ajuste mútuo, sistemas interativos, 

rotinas, sistemas de diagnóstico, regras e procedimentos (Figura 3). 
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Figura 3 - Aprendizagem / renovação nas organizações: quatro processos através de três 

níveis 

 
Fonte: Traduzido de Crossan, Line e White (1999, p. 525). 

 

O primeiro processo intuição acontece somente no nível individual e baseia-se em 

experiências, imagens e metáforas. Por ter um caráter cognitivo anterior à criação de 

conhecimento, denominado “pré-cognição”, pode ser reconhecido como pré-consciente de 

padrões e/ou possibilidades referentes ao fluxo de experiências individuais (WEICK, 1991). 

Este processo está relacionado a um fluxo pessoal de experiência que envolve a percepção de 

similaridades, diferenças, padrões e possibilidades (TAKAHASHI, 2007). Assim, o que foi 

apreendido se torna difícil de transmitir de uma pessoa para outra, bem como formalizado e 

comunicado (NONAKA; TAKEUCHI, 2004). Para Crossan, Lane e White (1999), a intuição 

pode influenciar os insights intuitivos dos indivíduos e, por ser tácito e totalmente subjetivo, 

somente afeta outras pessoas quando há interação. 

O segundo processo, que é de interpretação, trata-se da explicação de insights para o 

próprio indivíduo e para outros com os quais ele se relaciona (grupos), por meio de palavras e 

ações. O processo ocorre por meio do uso de linguagem, mapas cognitivos, conversação ou 

diálogo. A linguagem pode ser verbal ou não verbal, possibilitando aos indivíduos explicar o 

que eram sentimentos e sensações na fase de intuição. Durante a interpretação, são 

desenvolvidos mapas cognitivos que podem ser interpretados de maneiras diferentes pelos 

indivíduos e grupos (TAKAHASHI, 2007). Por isso, na proporção que as compreensões 

individuais se tornam incorporadas ao grupo, este processo passa a ser integrador e os 

indivíduos passam a compartilhar ideias e conceitos (CROSSAN; LANE; WHITE, 1999). 

No terceiro processo a integração consiste na busca de uma ação coordenada para o 

desenvolvimento da compreensão compartilhada entre os indivíduos. Para tanto, o diálogo e o 



38 

 

ajustamento mútuo são considerados elementos fundamentais para o desenvolvimento deste 

entendimento compartilhado. Assim, o foco da integração é uma ação coletiva por meio da 

compreensão compartilhada pelos membros do grupo. Neste caso, a linguagem passa a ser 

utilizada não apenas para transmitir significado, mas também para evoluir com um novo 

significado (CROSSAN; LANE; WHITE, 1999; TAKAHASHI, 2007).  

 E o quarto processo, a institucionalização, propicia a incorporação da aprendizagem 

dos indivíduos e dos grupos nos sistemas, estruturas, rotinas, práticas e normas da organização, 

assegurando que os conhecimentos não desapareçam com o desligamento de profissionais ou 

com dissolução de grupos (CROSSAN; LANE; WHITE, 1999). Deste modo, ao reexaminar 

seus conhecimentos, as organizações institucionalizam mecanismos de aprendizagem 

(SCHECHTER, 2008), para que ações de interesse sejam rotinizadas e fomentem novos 

aprendizados.  

Deste modo, para se processar a institucionalização faz-se necessário a aplicação do 

conhecimento adquirido, ou seja, a transferência da aprendizagem para a organização 

(NONAKA; VON KROGH; VOELPEL, 2006; DALKIR, 2005). De acordo, com Silva e Freire 

(2019, p. 11), transferência da aprendizagem consiste no “grau em que os aprendizes aplicam, 

de modo efetivo e constante, os conhecimentos, competências, comportamentos ou atitudes – 

adquiridos em processos de aprendizagem – em seu contexto do trabalho”. Este conceito é de 

ordem complexa e multidimensional, pois o indivíduo, a partir do novo conhecimento gera as 

aprendizagens no grupo ao qual ele pertence, institucionalizando o conhecimento na sua 

organização. Indo além, este conhecimento deve ser disseminado e transferido pelas redes de 

aprendizagem intraorganizacional, para que toda a organização aprenda. Isto é, pode-se concluir 

que o processo de Aprendizagem Organizacional institucionaliza o conhecimento 

organizacional criado a partir da aprendizagem individual até alcançar a dimensão 

organizacional, pois a organização somente aprende quando se efetiva a aplicação do 

conhecimento para melhoria das suas rotinas, processos, resultados e desempenho (CROSSAN; 

LANE; WHITE, 1999; SILVA; FREIRE, 2019). 

Por isso, de acordo com Silva e Freire (2019), a aprendizagem e o conhecimento são 

fenômenos que caminham juntos, a partir de processos de reforço mútuo, sendo a aprendizagem 

responsável pela criação de um novo conhecimento que impacta no processo de aprendizagem. 

Hyötyläinen e Asikainen (2005) associam Aprendizagem Organizacional ao modelo 

de conversão de conhecimento (SECI) de Nonaka e Takeuchi (2004), de modo a relacionar a 

criação de conhecimento e a institucionalização. Para as autoras, quando as ações são repetidas 

cotidianamente, o que foi aprendido torna-se conhecimento tácito. Deste modo, a 



39 

 

institucionalização do que foi aprendido individualmente ou em grupo é fundamental para a 

organização não perder o conhecimento, caso os membros deixem de fazer parte da 

organização. Assim, a aprendizagem é constituída tanto por conhecimentos tácitos como 

explícitos, que precisam ser tratados para serem incorporados nos mecanismos da organização 

e convertidos nos diferentes níveis da organização, por serem relevantes para a Aprendizagem 

Organizacional. 

Corroborando, Real, Leal e Roldán (2006) explicam que a Aprendizagem 

Organizacional se inicia no processo de criação de conhecimento, por meio da dimensão 

epistemológica, com os tipos de conhecimentos – tácito e explícito e a dimensão ontológica, 

com os níveis de conhecimento –, indivíduos, grupos e organizações. Os autores fazem a 

seguinte relação com o Framework 4Is: o processo de feed-forward inicia-se com o 

conhecimento tácito indo até o conhecimento explícito, abrangendo os níveis de indivíduo, 

grupo e chegando até a organização. Enquanto, o processo de feedback é o retorno do processo, 

ou seja, inicia-se com o conhecimento explícito e vai até o conhecimento tácito, passando pelos 

níveis de análise: organização, grupo e chegando até o indivíduo. 

Assim sendo, a Aprendizagem Organizacional, por meio do Framework 4Is, pode ser 

vista como uma combinação de fluxos e armazenamento de conhecimento e aprendizagem, 

tanto nos níveis de indivíduos e grupos quanto de organização (BONTIS; CROSSAN; 

HULLAND, 2002). Deste modo, para o desenvolvimento da AO é necessário que haja 

governança desta aprendizagem, o que será abordado na próxima seção. 

 

2.2 GOVERNANÇA DA APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL (GovA) 

 

O termo “Governança da Aprendizagem” surgiu em 1993, no livro intitulado 

“Literacy, Power and Democracy in Mozambique: The Governance of Learning from 

Colonization to the Present”, escrito por Judith Marshall. Entretanto, mesmo o termo constando 

em seu título, em 1996 os autores Gnerre (1996) e CarrHill (1996) explicaram que Marshall 

(1993) tratou do termo analisando os programas de implementação da alfabetização em um 

ambiente organizacional complexo (Fábrica) e o papel da educação para a aprendizagem em 

Moçambique. 

Para propor uma conceituação para GovA, vale a pena relembrar que Vitry e Chia 

(2015, p. 281) entendem a Aprendizagem Organizacional como “um processo de mudança: 

mudança de comportamento, mudança de objetivos e mudança na maneira como as ações são 

percebidas. Mas também é uma reação à mudança: aprender a se adaptar em situações novas e 
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incertas”. Deste modo, os autores citados definem Governança da Aprendizagem 

Organizacional como: 

[...] os processos cognitivos e comportamentais que permitem aos atores e 

stakeholders produzirem uma visão compartilhada sobre a organização, criarem e 

desenvolverem uma organização coletiva e negociarem estratégias e objetivos 

comuns. (VITRY, CHIA, 2015, p. 281, tradução nossa). 

 

De acordo com Vitry e Chia (2015, p. 281, tradução nossa), GovA consiste na 

“capacidade de aprender a trabalhar junto, de compartilhar valores, de definir metas coletivas, 

de gerar modelo mental compartilhado, de estabelecer linguagem comum” e, ainda, a 

capacidade de participar de reuniões, votações e discussões, entre outros momentos de diálogo 

e busca do consenso de coletividade.  

Quanto aos objetivos de GovA, Vitry e Chia (2015) propõem ser o desenvolvimento 

da capacidade para adaptação a situações novas e incertas, ou seja, capacidade para mudança.  

Ainda, em relação aos objetivos de GovA, Fong e Chen (2012) apontam a melhoria do 

desempenho organizacional. Para tal, é importante o alinhamento estratégico entre a 

Governança da Aprendizagem Organizacional e os objetivos estratégicos gerados com a 

utilização de ferramentas, como por exemplo, o Balanced Scorecard (BSC), controladas pela 

Governança Corporativa.  

O desempenho organizacional é medido por meio das quatro perspectivas do Balanced 

Scorecard (BSC): financeira, cliente, processos internos e aprendizagem e crescimento 

(KAPLAN; NORTON, 1996). Por meio da perspectiva financeira são medidos os resultados 

das ações econômicas já realizadas. A perspectiva do cliente é medida por meio do desempenho 

nos segmentos de mercado-alvo. A perspectiva de processos internos retrata o processo de 

negócio como cadeia de valor para atender às expectativas dos stakeholders. A perspectiva de 

aprendizagem e crescimento reflete a infraestrutura (pessoas, sistema e procedimentos 

organizacionais) que uma empresa desenvolve para gerar crescimento e melhoria a longo prazo 

(FONG; CHEN, 2012). 

Além dos objetivos de criar capacidade de mudança e melhoria do desempenho 

organizacional, Löf (2010) aponta como objetivos da GovA promover a adaptação e a 

transformação organizacional. O autor explana que a adaptabilidade e a transformação são 

dependentes do aprendizado e da governança, pois sem aprender, não há adaptação nem 

transformação, e sem GovA, não se cria o novo a partir das experiências.  

Compreendido o conceito e os objetivos de GovA, para o seu processamento é 

necessário apresentar os ciclos de aprendizagem, os quais serão abordados na seção seguinte. 
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2.2.1 Ciclos de Aprendizagem Organizacional para GovA 

 

Os Ciclos de Aprendizagem Organizacional para GovA, segundo Schulz (2001), 

baseado nos modelos de Levitt e March (1988) e March (1991), têm três níveis: 1) codificação, 

onde a organização aprende com base em compilações de inferências construídas a partir de 

experiências e rotinas (LEVITT; MARCH, 1988), identificada como aprendizagem de ciclo 

simples; 2) exploration: baseado em buscas, variações, risco, experimentação, flexibilidade e 

inovação (MARCH, 1991), relacionada à aprendizagem de ciclo duplo; e 3) exploitation: com 

ênfase no refinamento, escolhas, eficiência, implementação e execução (MARCH, 1991), 

refere-se à aprendizagem de ciclo triplo. 

De acordo com, Rzadca e Struminska-Kutra (2016), existem dois tipos de GovA. O 

primeiro tipo é a aprendizagem de ciclo simples (simple cycle), que se baseia nos resultados de 

comportamentos antecedentes e experiências, onde se aprimora a prática sem questionar o 

objetivo da organização. Neste mesmo sentido, Argyris e Schon (1978) explicam que este ciclo 

se concentra em “detecção e correção de erros” (p. 3) nas rotinas organizacionais, sem alterar 

os objetivos, a cultura ou a estrutura de uma organização, ou seja, “a organização se ajusta aos 

fatores ambientais, mas as normas e valores existentes não são questionados” (PROBST; 

BUCHEL, 1997, p. 33). Assim, neste ciclo a organização aprende sem uma mudança 

significativa em suas suposições básicas (OISAMOJE; IDUBOR, 2013), isto é, a organização 

aprende e adapta-se às novas rotinas para melhorar os seus processos (LÖF, 2010). 

O segundo tipo é a aprendizagem de ciclo duplo (double cycle) e a aprendizagem 

exploratória, esta última semelhante ao ciclo simples. A aprendizagem em ciclo duplo 

questiona a apropriação das condutas anteriores, simultaneamente com princípios, suposições 

e ameaças, o que torna a organização flexível e capaz de resolver seus problemas (RZADCA; 

STRUMINSKA-KUTRA, 2016). Ou seja, este ciclo abrange “a modificação das normas, 

políticas e objetivos subjacentes de uma organização” (ARGYRIS; SCHÖN, 1978, p. 3), onde 

há questionamento dos princípios e das regras vigentes, que são alterados caso haja necessidade. 

Este ciclo envolve mudanças, como a reversão de sistemas e procedimentos e as alterações nas 

estratégias. A cultura organizacional, nesse caso, precisará mudar devido ao fato de que no ciclo 

duplo a organização “aprende a aprender” (OISAMOJE; IDUBOR, 2013), ou seja, existe a 

transformação dos modelos mentais para a geração de novos significados e ações (SNELL; 

CHAK, 1998; PROBST; BUCHEL, 1997; LÖF, 2010). E a aprendizagem exploratória consiste 

em reconsiderar o conhecimento e compartilhar recursos de formas inesperadas, abrangendo a 

busca por novas experimentações e alternativas (MARCH, 1991; RZADCA; STRUMINSKA-
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KUTRA, 2016). Corroborando, Chen e Fong (2015) explicam que a aprendizagem exploratória 

identifica e adquire novos conhecimentos internos e externos, permitindo que as organizações 

experimentem novas alternativas e gerem mudanças tecnológicas necessárias para gerenciar os 

desafios em um ambiente turbulento (ZOLLO; WINTER, 2002, LANE; KOKA; PATHAK, 

2006; ZAHRA; GEORGE, 2002). 

Senge (1990) vincula o ciclo duplo de aprendizagem à criação ou inovação, 

ressaltando que este tipo de aprendizagem ocorre basicamente por meio da transformação dos 

modelos mentais já definidos, o que permite a geração de comportamentos e ações inovadoras. 

Para Morgan (1996), o ciclo duplo de aprendizagem se distingue do ciclo simples, 

porque envolve o questionamento da pertinência das normas de funcionamento do processo 

atual nas organizações. Portanto, há uma clara ênfase no subprocesso de interpretação 

compartilhada da informação, cuja principal característica é a de questionar as regras e normas 

gerais que governam atividades e comportamentos específicos na organização. 

Destarte, para a GovA, no ciclo duplo de aprendizagem, Lauer e Wilkesmann (2017) 

explicam que existem dois tipos de governança, que visam analisar os comportamentos dentro 

de uma organização: a transacional e a transformacional (WILKESMANN, 2016; LAUER; 

WILKESMANN, 2017). 

A governança transacional fundamenta-se em “acordos, códigos, controles, instruções 

e procedimentos operacionais padrão” (WILKESMANN, 2016, p. 36), onde, por ações e 

atividades realizadas, os membros da organização aguardam compensação ou benefício, como 

incentivos e pagamentos (LAUER; WILKESMANN, 2017). Para Bass (1997), a liderança 

transacional baseia-se na promoção dos interesses individuais dos líderes e seus seguidores, 

para satisfazer obrigações contratuais e estabelecer objetivos para monitorar e controlar 

resultados. 

Por outro lado, a governança transformacional propõe criar “um senso de propósito e 

um sentimento de família” (BASS; RIGGIO, 2006, p. 3) na organização. De acordo com Lauer 

e Wilkesmann (2017), neste tipo de governança os interesses mútuos são compartilhados e os 

líderes servem de modelos, mentores e treinadores. Os líderes e os seguidores vão além dos 

seus próprios interesses ou recompensas esperadas, pelo bem da equipe e da 

organização (BASS; RIGGIO, 2006).  

O terceiro tipo de GovA, acrescentado por Löf (2010), é o ciclo triplo (triple cycle), 

fundamentado no processo de governança que, além da transformação do modelo mental (como 

no ciclo duplo), deve criar um novo modelo mental nos membros da organização (KEEN; 

MAHANTY, 2006), com liderança e visões compartilhadas para a implementação coletiva do 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6506873304&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6506873304&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6506873304&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6506873304&zone=
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aprendizado individual e em grupo, estruturas que comportam redes e socialização informais e 

entendimentos de modelos mentais implícitos (THOMAS; ALLEN, 2006). Neste ciclo, 

segundo Snell e Chak (1998) e Probst e Buchel (1997) há, portanto, o entendimento e a criação 

de novos processos de geração de modelos mentais que, segundo Hult (1998), trata-se de 

orientação para aprendizagem. 

Para Oisamoje e Idubor (2013), o ciclo triplo trata-se da construção da capacidade de 

aprender para a fácil adaptabilidade, permanecendo e mantendo uma organização que está em 

um processo contínuo de mudança na estrutura, estratégia e objetivos. Uma vantagem 

importante desse tipo de aprendizagem é que a organização aprende continuamente e 

permanece flexível. Segundo o autor, este tipo de aprendizagem é extremamente eficiente e 

necessário para a sobrevivência em um ambiente rápido e instável. 

Pode-se considerar que para processar a GovA faz-se necessário governar os 3 ciclos 

de AO, conforme quadro 2. 

 
Quadro 2 - Ciclos de Aprendizagem Organizacional para GovA 

Ciclos de AO para GovA Definição Autores 

Ciclo Simples 

(Adaptação 

Organizacional) 

A organização aprende e adapta-se às novas 

rotinas para melhorar os seus processos.  

Rzadca e Struminska-Kutra 

(2016); Argyris e Schön (1978); 

Levitt e March (1988); Probst e 

Buchel (1997), Schulz (2001); 

Oisamoje e Idubor (2013); Lof 

(2010). 

Ciclo Duplo 

(Transformação 

Organizacional) 

Há transformação dos modelos mentais para a 

geração de novos significados e ações. 

Rzadca e Struminska-Kutra 

(2016); Argyris e Schön (1978); 

Senge (1990); March (1991); 

Morgan (1996); Probst e Buchel 

(1997); Snell e Chak (1998); Bass 

(1999); Schulz (2001); Bass e 

Riggio (2006); Wilkesmann 

(2016); Lauer e Wilkesmann 

(2017); Oisamoje e Idubor (2013); 

Lof (2010). 

Ciclo Triplo 

(Novos Modelos Mentais) 

Há o entendimento e a criação de novos 

processos de geração de modelos mental. 

Lof (2010); Probst e Buchel 

(1997); Snell e Chak (1998); Keen 

e Mahanty (2006); Thomas e Allen 

(2006); Oisamoje e Idubor (2013). 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 
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Esta tese assume os 3 ciclos de AO como um dos mecanismos de GovA. Os outros 

mecanismos serão abordados na próxima seção. 

 

2.3 MECANISMOS DE GOVERNANÇA DA APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL 

 

Freire e Silva (2016) elencam as premissas que podem ser compreendidas como 

mecanismos de governança para a promoção da Aprendizagem Organizacional. Como 

premissas, tem-se que: toda mudança de ação deve ser resultante de uma mudança cognitiva; 

as pessoas conhecem mais do que são capazes de explicitar formalmente; todo conhecimento 

organizacional tem suas raízes em atos de compreensão individual; conhecimentos são 

construídos socialmente, em interação; o conhecimento precisa ser explicitado para se tornar 

consciente; e as pessoas precisam ter consciência do conhecimento para aprender adaptando-o 

às novas situações. 

Essas premissas fortalecem a noção de que os mecanismos de AO são essenciais para 

a utilização do conhecimento criado, pois dialogam com os processos e resultados de Gestão 

do Conhecimento, principalmente na coleta, análise, armazenagem, disseminação e aplicação 

do conhecimento na prática organizacional (POPPER; LIPSHITZ, 1998). Estes mecanismos 

são promotores do diálogo entre a Gestão do Conhecimento e a Aprendizagem Organizacional, 

promovendo a renovação sucessiva de ações individuais de grupos e organizacionais, 

influenciando os resultados alcançados pelos diversos níveis organizacionais.  

A Governança da Aprendizagem Organizacional é dependente de mecanismos que 

conduzem a gênese e a evolução da capacidade de governança e a gestão do conhecimento para 

orientação da necessidade de um padrão a ser aprendido e para processos de melhoria nas 

organizações (FONG; CHEN, 2012; ZOLLO; WINTER, 2002), ou seja, com modificação de 

rotinas operacionais que contribuem para o desempenho desejado (CHEN; FONG, 2013).  

Em uma busca sistemática da literatura foram identificados 2 modelos que descrevem 

os mecanismos de GovA, como de Zollo e Winter (2002), com o Ciclo do Conhecimento, que 

incluem os mecanismos de aprendizagem: acumulação de experiência; articulação e 

codificação do conhecimento; e a Gestão do Conhecimento. E de Fong e Chen (2012) e Chen 

e Fong (2013), que envolvem mecanismos de GovC e processos de conhecimento. 
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2.3.1 Mecanismos por Zollo e Winter (2002) 

 

Os mecanismos de aprendizagem possibilitam instituir como as capacidades dinâmicas 

e as rotinas operacionais se desenvolvem com o tempo. Conforme Zollo e Winter (2002), o 

conhecimento organizacional adota um padrão evolutivo por meio de uma série de estágios 

vinculados, em um ciclo recursivo. Nesta perspectiva, os autores explicam que o modelo 

evolucionário do conhecimento se baseia no quadripé variação, seleção, replicação e retenção 

do paradigma evolucionário clássico. Assim, o ciclo é composto de cinco fases (Figura 4):  

 

Figura 4 - Fases do Ciclo de Evolução do Conhecimento 

 
Fonte: Traduzido de Zollo e Winter (2002, p. 343). 

 

Assim sendo, neste Ciclo de Evolução do Conhecimento as cinco fases ocorrem do 

seguinte modo (Figura 4): 

 

1ª. Um estímulo externo (ou feedback), com informações geradas internamente e 

derivadas das rotinas existentes da organização, origina a possibilidade de variação 

generativa. Esta, por sua vez, acontece quando a ideia inicial ou o novo insight torna-

se explícito para o debate, gerando assim a solução para um determinado problema. 

2ª. Essa variação generativa de soluções percorre, assim, um processo de seleção 

interna, destinado a avaliar o seu potencial para melhorar a eficácia das rotinas 

existentes ou a oportunidade de formar novas (NONAKA, 1994), no qual a solução 

será avaliada e legitimada; 

3ª. Uma vez legitimada a solução, ocorre a fase de replicação do conhecimento por 

meio de mecanismos de Gestão do Conhecimento (NONAKA; TAKEUCHI, 1995) e 

adaptações para a resolução de problemas, constituído assim novas soluções. 

4ª. Devidamente replicada, a solução é rotinizada (retenção), por meio de novas 

rotinas ou modificação daquelas já existentes. 
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5ª. As rotinas sofrem variações no decorrer do tempo e retroalimentam o processo de 

conhecimento (ZOLLO; WINTER, 2002). 

 

Segundo Zollo e Winter (2002), o Ciclo de Evolução do Conhecimento está 

relacionado aos processos de melhoria organizacional e faz uso de três mecanismos de 

aprendizagem: acumulação de experiência, articulação do conhecimento e codificação do 

conhecimento.  

A acumulação de experiência (experience accumulation) é aquela realizada por meio 

de rotinas da empresa realizando tentativas e erros, e seleção e retenção de comportamentos 

como ponto central da aprendizagem (GAVETTI; LEVINTHAL, 2000). Já a articulação do 

conhecimento (knowledge articulation) refere-se ao compartilhamento de experiências 

individuais e à troca de informações, para que os membros da organização possam ter um 

ambiente que estimule o compartilhamento de conhecimento na realização de suas tarefas e 

propicie, com isso, oportunidades de aprendizagem que melhorem o seu e, consequentemente, 

o desempenho da organização e, por fim, a codificação do conhecimento (knowledge 

codification), que trata da documentação do conhecimento por meio de manuais, desenhos, 

planilhas, sistemas de suporte à decisão, software de gerenciamento de projetos ou outro modo 

que comporte o armazenamento e reutilização de informações para acesso de todos (ZOLLO; 

WINTER, 2002). 

Em suma, estes mecanismos de aprendizagem de Zollo e Winter (2002) constituem 

um Ciclo de Evolução do Conhecimento, de tal maneira a acumular e renovar o conhecimento, 

bem como estabelecer novos conhecimentos para as rotinas organizacionais. Para tal, este ciclo 

busca soluções para necessidades desconhecidas pela organização e converte estas soluções em 

rotinas. 

Em relação à Gestão do Conhecimento, abordada na fase de replicação do Ciclo de 

Evolução do Conhecimento, Davenport e Prusak (2004) a definem como a coleção de processos 

que objetivam governar a criação, disseminação e uso do conhecimento para atingir os objetivos 

organizacionais. Para Darroch (2003, p. 41), Gestão do Conhecimento é o “processo que cria e 

localiza o conhecimento e gerencia a disseminação e utilização de conhecimento dentro e entre 

organizações”. E este “processo ajuda as organizações a encontrar, selecionar, organizar, 

divulgar e transferir informações importantes e conhecimentos necessários para atividades 

como resolução de problemas, aprendizado dinâmico, planejamento estratégico e tomada de 

decisão” (GUPTA; IYER; ARONSON, 2000, p. 17). 
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A Gestão do Conhecimento pode ser interpretada como a gestão baseada no 

conhecimento, ou seja, como um recurso estratégico para o recebimento de dados e 

informações, além da criação de conhecimento para justificar o desempenho almejado pela 

organização (CHEN; MOHAMED, 2008). Porém, mesmo que o conhecimento não possa ser 

gerenciado como um ativo convencional, é possível gerenciá-lo como ativos intelectuais, 

capacidades e processos organizacionais com um foco no desenvolvimento e na aprendizagem 

do conhecimento (DALKIR, 2011; FERRARESI et al., 2012). 

Como explica Chait (1999), a Gestão do Conhecimento é o processo para maximizar 

e disponibilizar os conhecimentos existentes na organização e fazer com que todo conhecimento 

esteja à disposição das pessoas que a constituem. Assim, o foco da Gestão do Conhecimento é: 

(a) aprendizado individual e organizacional (cultura organizacional); (b) desenvolvimento de 

competências individuais e organizacionais; (c) conectividade entre as pessoas; e (d) 

mapeamento, codificação e compartilhamento do conhecimento organizacional (TERRA, 2005, 

p. 81).  

Para Nonaka e Takeuchi (2004), GC é a capacidade que a empresa tem de criar 

conhecimento, disseminá-lo na organização e incorporá-lo a produtos, serviços e sistemas, ou 

seja, envolve a coleta e compartilhamento de dados, de informações e de conhecimento para 

criação de novos conhecimentos, algo imprescindível para que as organizações se mantenham 

vivas e competitivas. 

Neste contexto, para explicar a GC, os autores Nonaka e Takeuchi (2004) dividem o 

conhecimento em tácito e explícito, no modelo criado por eles, denominado SECI. 

O modelo de gestão SECI se baseia na teoria da criação do conhecimento em tácito e 

explícito, que é a base da Gestão do Conhecimento. O conhecimento tácito é aquele não 

formalizado, mas internalizado por meio da acumulação de experiências e ligado à ação, 

procedimentos, rotinas, ideais, valores e emoções, enquanto o explícito é aquele conhecimento 

formalizado, em linguagem sistemática e compartilhado em forma de dados, fórmulas, 

especificações e manuais (NONAKA; TOYAMA, 2003; NONAKA; TOYAMA; KONNO, 

2000; NONAKA; TAKEUCHI, 2004; SVEIBY, 2003). 

No intuito de explicar essa conexão dinâmica e sucessiva entre o conhecimento tácito 

e o explícito, Nonaka e Takeuchi (2004) criaram tipos de conversão do conhecimento, ou seja, 

da criação à transferência do conhecimento (VITRY; CHIA, 2015), que resultam em uma 

espiral dividida em quatro fases: socialização, externalização, combinação e internalização 

(SECI) (Figura 5). 
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Figura 5 - Conversão do conhecimento 

 
Fonte: Nonaka e Takeuchi (2004). 

 

A socialização visa compartilhar o conhecimento tácito entre os indivíduos 

(indivíduos para indivíduos): é o momento da troca de experiências quando conhecimentos 

tácitos de diferentes indivíduos interagem e originam mais conhecimento tácito (experiências 

compartilhadas) (NONAKA; TAKEUCHI, 2004; NONAKA; TOYAMA; KONNO 2002; 

SVEIBY, 2003). Esta fase ocorre no dia a dia da organização e consiste na interação social 

“face-a-face” entre indivíduos, envolvendo o compartilhamento de conhecimento tácito devido 

à proximidade física entre eles (NONAKA; KONNO, 1998). No contexto organizacional, a 

socialização é uma forma restrita de criação de conhecimento, pois como se trata de 

conhecimento somente tácito, não será proveitoso para toda a organização, como no caso do 

conhecimento explícito (NONAKA; TAKEUCHI, 2008). 

A fase da externalização tem por objetivo articular o conhecimento tácito em explícito 

(indivíduo para grupo), por meio de novas metáforas, analogias e modelos, criando, desse 

modo, a base para novos conhecimentos (NONAKA; TAKEUCHI, 2004; NONAKA; 

TOYAMA; KONNO 2002; SVEIBY, 2003). Conforme Nonaka e Konno (1998), esta fase 

envolve dois fatores. O primeiro trata-se da articulação do conhecimento tácito para convertê-

lo em explícito, que ocorre por meio do uso de técnicas que auxiliem expressar ideias, como 

palavras, conceitos, linguagem figurativa (metáforas, analogias ou narrativas) e o diálogo; e o 

segundo que versa sobre a explicação do conhecimento tácito dos especialistas, de modo a 

torna-lo mais simples de compreender. 

A fase combinação consiste em combinar diferentes conhecimentos explícitos (grupo 

para organização), ou seja, é um processo de sistematização de conceitos explícitos em uma 

nova estrutura mais complexa. Para tanto, há necessidade de combinação, edição e 
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processamento do conhecimento em um novo conhecimento, seguido pela disseminação dessa 

nova estrutura para os membros da organização (NONAKA; TAKEUCHI, 2004; NONAKA; 

TOYAMA; KONNO 2002; SVEIBY, 2003; NONAKA; KONNO, 1998). E a última fase, a de 

internalização, tem como finalidade incorporar o conhecimento explícito em tácito 

(organização para indivíduo), ou seja, é a captação do conhecimento explícito transformado em 

tácito e que está diretamente vinculado ao aprendizado pela prática e incorporado em novos 

conceitos de atividades, simulações e experimentos (NONAKA; TAKEUCHI, 2004; 

NONAKA; TOYAMA; KONNO 2002; SVEIBY, 2003).  

Nonaka e Takeuchi (2008) entendem que essas quatro fases de conversão de 

conhecimento (espiral) devem ser gerenciadas de modo conexo e cíclico. Assim, de acordo com 

este modelo, um novo conceito é apresentado no grupo, ultrapassando o nível individual e 

desenvolvendo-se progressivamente na organização. Dessa maneira, a espiral de conhecimento 

geraria comprometimento pessoal, com conceitos úteis, amplamente aceitos e gradativamente 

utilizados nesses processos, desde o nível individual até o organizacional. 

De acordo com North e Kumta (2014), a Gestão do Conhecimento prepara os 

indivíduos, grupos, organizações, redes e nações a criar, compartilhar e utilizar conhecimento 

de forma sistemática para alcançar seus objetivos. Para tanto, promove eficiência e efetividade 

de suas ações, por meio da melhoria da qualidade competitiva (inovação) e do desenvolvimento 

de uma organização de aprendizagem. 

Por isso, conforme o autor King (2009), a Gestão do Conhecimento é um conjunto de 

atividades organizacionais que visam melhorar o conhecimento, as práticas relacionadas com o 

conhecimento, os comportamentos e decisões organizacionais e o desempenho organizacional. 

Para tanto, os processos de Gestão de Conhecimento e de Aprendizagem Organizacional 

precisam estar conectados, porque os processos de conhecimento (criação, refinamento, 

armazenamento, transferência, compartilhamento e reutilização do conhecimento) melhoram 

diretamente os processos organizacionais (inovação, aprendizagem individual e organizacional 

e tomada de decisão colaborativa), onde criam metodologias e sistemas que motivam as pessoas 

a participarem do processo de aprendizagem (BOSSERT; HARTOG, 2015). Esses processos 

produzem resultados intermediários, ou seja, melhores comportamentos organizacionais, 

decisões, produtos, serviços, processos e relacionamentos, que levam, consequentemente, a um 

melhor desempenho organizacional (SCHWELLA, 2014), conforme exposto na Figura 6. 
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Figura 6 - Processo de Aprendizagem de Gestão do Conhecimento 

 
Fonte: Traduzido de Bossert e Hartog (2015) e King (2009). 

 

Assim sendo, a Gestão do Conhecimento é um processo que se concentra em 

atividades relacionadas ao conhecimento para facilitar a criação, captura, transformação e uso 

do conhecimento, com o objetivo final de alavancar o capital intelectual das organizações e 

alcançar objetivos organizacionais (CHEN; MOHAMED, 2007; CAVALERI, 2004; SVEIBY, 

2003), como também, visam melhorar o conhecimento, as práticas relacionadas com o 

conhecimento, os comportamentos e decisões organizacionais e o desempenho organizacional 

(CHEN; MOHAMED, 2007).  

Em suma, gestão do conhecimento é o uso e a combinação de fontes (humanas e não 

humanas) e de tipos de conhecimentos (tácitos, implícitos e explícitos) nas tomadas de decisão 

(estratégicas, táticas e operacionais) que podem agregar valor aos produtos (bens e serviços) de 

maneira a criar riqueza e aumentar a competitividade (NONAKA; TAKEUCHI, 2004; TERRA, 

2005; FREIRE, 2013a). 

Para entendimento desta tese, são mecanismos da GovA, nos estudos de Zollo e Winter 

(2002): o Ciclo de Conhecimento e a Gestão do Conhecimento. 

Compreendidos os mecanismos de aprendizagem em Zollo e Winter (2002), na seção 

seguinte serão explicados os mecanismos na visão de Fong e Chen (2012) e Chen e Fong 

(2013). 

 

2.3.2 Mecanismos por Fong e Chen (2012) e Chen e Fong (2013) 

 

Fong e Chen (2012) sugerem que para governar a aprendizagem, as organizações têm 

que levar em consideração quatro perspectivas teóricas, a saber: visão baseada no 
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conhecimento, visão da capacidade dinâmica, abordagem da Governança do Conhecimento e 

aprendizagem estratégica. 

A visão baseada no conhecimento (knowledge-based view – KBV) compreende a 

organização como um sistema evolutivo, ativo e quase independente de criação e aplicação de 

conhecimento para o desenvolvimento de um ambiente estratégico. Ou seja, a KBV considera 

o conhecimento como um recurso estratégico, onde ele é criado, compartilhado e utilizado, ao 

mesmo tempo em que é demonstrado em atividades e processos de negócios, para ter um efeito 

favorável no desempenho da organização (SPENDER, 1998). Assim, a KBV trata-se de um 

fator estratégico para geração de vantagem competitiva organizacional baseada no 

conhecimento e na integração do conhecimento especializado (GRANT, 1996).  

No tocante à capacidade de Gestão do Conhecimento (knowledge management 

capacity – KMC), Lichtenthaler e Lichtenthaler (2009) entendem que KMC refere-se à 

capacidade de a empresa de administrar dinamicamente sua base de conhecimento ao longo do 

tempo, reconfigurando e realinhando os processos de investigação e prospecção de novos 

conhecimentos (exploration), e o aproveitamento e a retenção (exploitation) deste 

conhecimento na organização e em sua rede, resultando em uma capacidade dinâmica para a 

organização.  

Neste sentido, Fong e Chen (2012) mencionam que a capacidade de Gestão do 

Conhecimento está incorporada nos mecanismos de Governança do Conhecimento nos 

processos de conhecimento, formando um tipo especial de capacidade dinâmica 

(LICHTENTHALER; LICHTENTHALER, 2009), que é propositalmente desenvolvida para 

modificar rotinas operacionais e melhorar o desempenho organizacional (EISENHART; 

MARTIN, 2000; CHEN; FONG, 2013). Capacidade dinâmica, neste caso, é compreendida 

como um modelo consistente e aprendido de ações coletivas, fundamentado em mecanismos de 

aprendizagem, por intermédio dos quais a organização sistematicamente cria e transforma suas 

rotinas operacionais em busca de maior eficácia (ZOLLO; WINTER, 2002). 

Em relação à abordagem da Governança do Conhecimento (knowledge governance 

approach – KGA), Foss (2007) destaca que os mecanismos de Governança dos Conhecimentos 

organizacionais devem ser intencionalmente implantados para influenciar e apoiar os 

comportamentos e o envolvimento dos membros da organização nos processos de 

conhecimento, com a intenção de mitigar os custos e riscos das transações de transferência do 

conhecimento nas redes inter e intraorganizacionais (FOSS, 2005; PEMSEL; MÜLLER, 2012). 

Quanto à quarta e última perspectiva sugerida por Fong e Chen (2012), a aprendizagem 

estratégica (strategic learning – SL), ela ocorre em ambientes onde emergem frequentemente 
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novas ameaças, oportunidades e rápidas mudanças, o que leva as organizações a aprenderem 

em ciclo duplo. Este Ciclo de Aprendizagem Organizacional acontece quando os gestores, ao 

adotarem o conhecimento específico, modificam seus valores, perspectivas e objetivos para 

tomada de decisão, de acordo com a necessidade da organização, ou seja, o que leva as 

organizações a aprenderem de maneira a se adaptarem, a se desenvolverem, ou a transmutarem 

seus modelos mentais para reestruturarem seus caminhos. Para tal, utiliza-se feedback para o 

desenvolvimento de capacidades que os levem a aprender e responder às mudanças 

(PIETERSEN, 2010; STACEY, 2003).  

Por uma percepção mais ampla, tanto Eisenhart e Martin (2000), como Zollo e Winter 

(2002) e Lichtenthaler e Lichtenthaler (2009) indicam que a aprendizagem em ciclo duplo é 

realizada por mecanismos de aprendizagem que são essenciais para a construção de uma 

capacidade dinâmica, por meio da capacidade de Gestão do Conhecimento nas organizações e 

para modificações de rotinas operacionais que influenciam no desempenho desejado pela 

organização (FONG; CHEN, 2012; CHEN; FONG, 2013). 

Tais referências até aqui analisadas serviram de base para a elaboração do Framework 

de asserções da visão de capacidades dinâmicas e do aprendizado estratégico sobre a gênese e 

evolução do KMC, por Chen e Fong (2013) (Figura 7).  

 

Figura 7 - Framework de asserções da visão de capacidades dinâmicas e aprendizado 

estratégico sobre a gênese e evolução do KMC 

 
Fonte: Traduzido de Chen e Fong (2013, p. 841). 
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Para Fong e Chen (2012) e Chen e Fong (2013), a literatura de gestão estratégica requer 

uma estrutura sistêmica e holística, onde interações de mecanismos de Governança do 

Conhecimento, processos de conhecimento e resultados de desempenho organizacional indicam 

mecanismos de aprendizagem eficaz, por meio do ciclo duplo de aprendizagem (KAPLAN; 

NORTON, 1996; PIETERSEN, 2010; STACEY, 2003; FREIRE et al., 2017) e da capacidade 

de Gestão do Conhecimento para criação de valor e suporte das vantagens competitivas no 

decorrer do tempo (EISENHART; MARTIN 2000; ZOLLO; WINTER 2002). 

Neste Framework, Chen e Fong (2013) relacionam os mecanismos de Governança do 

Conhecimento e os processos de conhecimento, destacando a inter-relação entre os constructos 

que se constituem nos mecanismos de aprendizagem por meio de um sistema de aprendizagem 

de ciclo duplo (STACEY, 2003), além de relacioná-los à capacidade de Gestão do 

Conhecimento, dinâmica, rotinas operacionais e desempenho organizacional. 

O Framework de Chen e Fong (2013) ilustra a conexão e interação entre os 

mecanismos de Governança do Conhecimento (SCHOLL et al., 2004; EGBU 2006; FOSS, 

2007; CHEN; MOHAMED, 2008; ANUMBA, 2009) e os processos de conhecimento 

(GRANT, 1996; SPENDER, 1998; GOLD; MALHOTRA; SEGARS, 2001; ZOLLO; 

WINTER, 2002; DARROCH, 2003; CHEN; MOHAMED, 2007; HEISIG, 2009) para a 

formação dos mecanismos de aprendizagem (FOSS, 2007; TEECE, 2007; ABELL; FELIN; 

FOSS 2008; LICHTENTHALER; LICHTENTHALER, 2009), que conduzem tais mecanismos 

(EISENHART; MARTIN, 2000; ZOLLO; WINTER 2002) à constituição e evolução da 

capacidade de Gestão do Conhecimento em uma capacidade dinâmica especial de uma 

organização (LICHTENTHALER; LICHTENTHALER, 2009; ZOLLO; WINTER, 2002; 

FONG; CHEN, 2012) para modificação de rotinas operacionais ao longo do tempo (CHEN; 

FONG, 2013). 

Descrevendo o Framework, pode-se compreender que os mecanismos de 

aprendizagem têm estrutura complexa. O sistema de aprendizagem de ciclo duplo (STACEY, 

2003) ocorre por meio da interação dos mecanismos de Governança do Conhecimento, que 

criam contextos cognitivos adequados aos processos de conhecimento com o propósito de 

atualização de rotinas operacionais e criação de valor para melhoria do desempenho 

organizacional (FONG; CHEN, 2012; CHEN; FONG, 2013). Para os autores, governar estas 

interações é indispensável para alcançar o desempenho pretendido pela organização. 

Ainda, em uma discussão teórica para construção deste Framework, em 2012, Fong e 

Chen definiram que os mecanismos de Governança do Conhecimento têm duas abordagens, 

uma centrada nas pessoas e outra na tecnologia. 
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Os mecanismos centrados nas pessoas, chamados de “mecanismos organizacionais”, 

representam os mecanismos que encorajam a inovação, a liderança, as orientações estratégicas 

e a comunicação aberta. As inovações como “força motriz” e como influência para a criação de 

novos conhecimentos (CHEN; MOHAMED, 2008). A liderança adequada à transmissão da 

visão de Gestão do Conhecimento para diferentes níveis organizacionais (CHEN; MOHAMED, 

2008). A Orientação estratégica para a disseminação do conhecimento (SUBRAMANIAM; 

VENKATRAMAN, 2001) e para a utilização desse conhecimento na criação de novos 

conhecimentos (NONAKA; TAKEUCHI, 2004). E as comunicações abertas, flexíveis e 

eficientes (CHEN; MOHAMED, 2008) para criar cultura e clima de estímulo à criação, 

compartilhamento e (re) uso do conhecimento para resolução de problemas, gerenciamento de 

mudanças e melhoria da capacidade organizacional (CHEN; MOHAMED, 2008; EGBU, 2006; 

ALAVI; LEIDNER, 2001; GOLD; MALHOTRA; SEGARS, 2001). 

Os mecanismos centrados na tecnologia, chamados “mecanismos tecnológicos”, para 

Fong e Chen (2012) representam os mecanismos que auxiliam a desenvolver e utilizar os 

sistemas de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs). Os sistemas de informação e 

comunicação são preparados para sustentar e ampliar as necessidades organizacionais de 

Gestão do Conhecimento (ALAVI; LEIDNER, 2001), representando a infraestrutura 

tecnológica e sua capacidade de responder ao ambiente de trabalho continuamente dinâmico 

(CHEN; MOHAMED, 2008). Ou seja, utilizar efetivamente informações e tecnologias para o 

compartilhamento de conhecimento nas organizações pode gerar a sua reutilização e, com isso, 

minimizar o custo da solução de problemas, restringir a possibilidade de sua repetição e 

expandir a capacidade de inovação (TSERNG; LIN, 2004). 

Em uma análise relacional entre as 2 abordagens de GovC, é importante destacar que, 

embora os mecanismos tecnológicos realizem uma função cada vez mais importante para 

aquisição do conhecimento, o nível em que o conhecimento adquirido é compartilhado 

depende, sobretudo, do contexto cognitivo produzido por mecanismos organizacionais 

(NOOTEBOOM, 2009; FONG; CHEN, 2012).  

Neste contexto, entende-se pelo modelo de Fong e Chen (2012) e Chen e Fong (2013) 

que, para haver Governança da Aprendizagem, deve-se levar em consideração a Governança 

do Conhecimento (GovC) e seus mecanismos organizacionais e tecnológicos inter-

relacionados, e não independentes, mas em conexão aos processos de conhecimento. 

Complementando os mecanismos de GovC, Fong e Chen (2012) identificaram que os 

processos de conhecimento mais importantes (CHEN; MOHAMED, 2007; GOLD; 

MALHOTRA; SEGARS, 2001, DARROCH, 2003; HEISIG, 2009) são compostos por quatro 
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processos cíclicos, representados pela Capacidade de Resposta ao Conhecimento (CRC), 

Aquisição de conhecimento (AC), Disseminação do conhecimento (DC) e Utilização do 

conhecimento (UC). 

Especificando estes processos, a CRC descrita por Chen e Mohamed (2007) representa 

o processo que envolve as atividades de conhecimento em resposta aos diversos tipos de 

conhecimento que a organização tem acesso, seja externa ou internamente. A AC, discutida por 

diferentes autores (CHEN; MOHAMED, 2007; GOLD; MALHOTRA; SEGARS, 2001), 

abrange a aquisição de conhecimento externo e a criação de novos conhecimentos com base 

nos conhecimentos internos. A DC denota o processo de criação e sustentação de estruturas, 

sistemas e conteúdos interativos para compartilhamento e retenção de conhecimento na 

organização (CHEN; MOHAMED, 2007). E a UC retrata a utilização do capital intelectual pela 

organização, especialmente o novo conhecimento tácito (CHEN; MOHAMED 2007; GOLD; 

MALHOTRA; SEGARS, 2001). 

No entanto, na literatura os processos de Gestão do Conhecimento têm outras 

classificações e diferentes taxonomias.  

Para Gold, Malhotra e Segars (2001), os processos de GC abrangem a aquisição, 

conversão, aplicação e proteção do conhecimento. Na percepção de Alavi e Leidner (2001), o 

processo de GC envolve a criação, armazenamento, recuperação, distribuição e aplicação do 

conhecimento. Darroch (2003) explica que os processos de GC representam aquisição, 

disseminação e uso do conhecimento. Para Lichtenthaler e Lichtenthaler (2009), os processos 

de GC são a criação, retenção e compartilhamento de conhecimento. E na visão de Heisig 

(2009), os processos de GC permeiam aplicar, distribuir, criar, armazenar e identificar o 

conhecimento. 

Para Chen e Mohamed (2008), o processo de Gestão de Conhecimento consiste na 

combinação de uma série de subprocessos de identificação, captura e compartilhamento do 

conhecimento (PALMER; PLATT, 2005). Neste sentido, as organizações reconhecem e 

identificam o conhecimento a ser capturado, examinam as necessidades de implementar 

ferramentas (técnicas e tecnologias) para capturar, filtrar, refinar, analisar, armazenar e 

compartilhar o conhecimento. No entanto, uma vez disseminado o conhecimento, novos 

conhecimentos serão criados, com base num novo ciclo do processo de GC que recomeça com 

outros objetivos (HARI, EGBU, KUMAR, 2005; DALKIR, 2005). 

Para entendimento desta tese, os estudos de Fong e Chen (2012) e Chen e Fong (2013) 

fazem referência aos mecanismos da GovA, Governança do Conhecimento (GovC) e os 

processos de conhecimento. 
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2.3.3 Governança do Conhecimento 

 

Esta tese percebe a Governança do Conhecimento como um dos mecanismos de GovA, 

abrangendo os outros mecanismos como Ciclo de Conhecimento, Gestão do Conhecimento e 

Ciclo de Aprendizagem Organizacional. 

A Governança do Conhecimento é um assunto novo na área acadêmica e começou a 

ser estudado no âmbito internacional pelos autores Anna Gradori e Nicolai J. Foss, no final da 

década de 90. Atualmente eles são professores e pesquisadores da Universidade de Bocconi, do 

Departamento de Gestão e Tecnologia, na cidade Milan, na Itália.  

No Brasil, dois grupos de pesquisa certificados pelo CNPQ foram encontrados 

estudando o termo, sendo um da Universidade Federal do Rio de Janeiro, formado em 2010 

pelos pesquisadores Ana Celia de Castro e Leonardo Burlamaqui, e outro da Universidade 

Federal de Santa Catarina, formado em 2015 pelos pesquisadores Patrícia de Sá Freire e João 

Artur de Souza (do grupo de pesquisa denominado Núcleo de Engenharia da Integração e 

Governança do Conhecimento (ENGIN)), que em 2017 publicaram um artigo na revista 

Biblios sobre o estado da arte da Governança do Conhecimento. A autora desta tese é membro 

do Laboratório ENGIN desde 2018. 

Esta nova proposta denominada de GovC surgiu com Nooteboom (2000), com base no 

estudo de Grandori (1997), para apoiar os modelos de gestão, que se entende tratar de uma 

ferramenta de análise dos problemas e soluções relacionadas com a troca e coprodução de 

conhecimento, baseada em três teorias: de Custos de Transação, de Troca Social e do 

Conhecimento. 

O termo foi utilizado por Grandori (2001) em seu artigo Neither Hierarchy nor 

Identity: Knowledge-Governance Mechanisms and the Theory of the Firm e, mesmo antes 

deste, o seu artigo Knowledge governance, de 1997, já apresentava elementos que culminaram 

na publicação de 2001. Em 2005, Foss publicou The Knowledge Governance Approach, obra 

onde apresenta a Governança do Conhecimento sob uma visão econômica e seus 

microfundamentos para uma teoria da Governança do Conhecimento, também correlacionando 

a Teoria da Firma, como Grandori (2001, 2004). 

Para Foss (2007), versar sobre Governança do Conhecimento é ser capaz de dialogar 

com três áreas: Gestão do Conhecimento, estudos organizacionais e estratégia e gestão de 

pessoas, pois se trata de como e quais estratégias, estruturas e valores compartilhados são 
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indispensáveis para se gerenciar Ativos do Conhecimento (FOSS, 2007, 2005; FREIRE et al., 

2017). 

Quanto aos Ativos de Conhecimento, estes podem ser classificados em três dimensões: 

como um resultado a ser criado e adquirido (produto), como um processo de construção e 

criação (processo) (APOSTOLOU; MENTZAS, 2003; FREIRE; SPANHOL, 2014). E ainda 

como produto e processo (FREIRE, 2014; PACHECO, 2014). 

A abordagem que gerencia o conhecimento como produto, chamada de “conteúdo 

centrado” ou “codificação”, implica que o conhecimento é algo que pode ser localizado e 

manipulado como um objeto independente. A ênfase está em capturar, distribuir e medir o 

conhecimento. Esta abordagem concentra-se principalmente em produtos e artefatos contendo 

e representando conhecimento, que geralmente significa gerenciar documentos, sua criação, 

armazenamento e reutilização, com base em memórias corporativas (MENTZAS, 2000). 

Na abordagem que entende o conhecimento como processo, também chamada de 

“abordagem de personalização” ou “colaboração”, são enfatizadas as formas de promover, 

motivar, incentivar, nutrir ou orientar o processo de conhecer, abolindo a ideia de tentar 

capturar e distribuir conhecimento. Essa abordagem se concentra nos processos sociais de 

comunicação e, por isso, foca na relação entre as pessoas, dando atenção ao caminho percorrido 

para a comunicação do conhecimento de pessoa para pessoa. Esta abordagem visa promover e 

facilitar o compartilhamento do conhecimento e não o seu armazenamento (FREIRE; 

SPANHOL, 2014; MENTZAS, 2000). 

No entanto, segundo Pacheco, Freire e Tosta (2010), o conhecimento pode ser visto 

por essas duas dimensões, ou seja, como processo e como produto. Com esta percepção, 

Pacheco (2014) define conhecimento como conteúdo ou processo efetivado por agentes 

humanos ou artificiais em atividades de geração de valor científico, econômico, social ou 

cultural. Corroborando, Freire (2014) também entende que o conhecimento é o processo e o 

resultado da relação estabelecida entre o sujeito que conhece e o objeto a ser conhecido.  

Em suma, as duas abordagens (personalização e codificação) não são excludentes, mas 

sim complementares. A dimensão centrada no processo proporciona o acesso direto aos ativos 

do conhecimento organizacional (explícitos e tácitos), e a dimensão centrada no produto trata 

da organização e do acesso aos ativos do conhecimento. E tanto uma, como a outra, abordam 

de alguma maneira a utilização dos ativos do conhecimento e os meios de sua transferência 

entre pessoas, pessoas e sistemas, ou sistema e pessoas (FREIRE, 2013). 

Desse modo, para governar o conhecimento enxerga-se ele enquanto produto, ou seja, 

este conhecimento torna-se um ativo da organização a ser transferido para sua marca, parceiros, 
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produtos e serviços. Por sua vez, este Ativo de Conhecimento pode ser tangível e intangível. 

Os Ativos de Conhecimento tangíveis são aqueles que, por meio do conhecimento, tornaram-

se bens concretos, que podem ser tocados, mensurados, tais como imóveis, máquinas e 

estoques. E os Ativos de Conhecimento intangíveis são todos aqueles fatores que contribuem 

para a geração de valor para a organização (BONTIS et al., 1999), tais como marcas, patentes, 

contratos e licenças. Na visão de Kayo (2002, p. 14), ativos intangíveis podem ser definidos 

como “um conjunto estruturado de conhecimentos, práticas e atitudes da organização que, 

interagindo com seus ativos tangíveis, contribui para formação do valor da organização”. 

Neste contexto, os Ativos de Conhecimento tangível são governados pela GovC, para 

que, deste modo, seja possível agregar valor econômico para organização. Enquanto os Ativos 

de Conhecimento intangível são transferidos a partir do próprio processo de aprendizagem. 

Nonaka, Toyama e Konno (2001), uma das principais referências neste assunto, 

propõem um percurso para a gerenciar ativos do conhecimento organizacional. Os autores 

explicam os Ativos do Conhecimento como experiencial, conceitual, sistêmicos e rotineiros:  

 

a) Ativos do Conhecimento Experiencial: são desenvolvidos por meio do 

compartilhamento dos conhecimentos tácitos de especialistas durante o exercício 

de suas atividades, a partir de carinho, confiança, tensão, paixão, ritmo e senso de 

existência; 

b) Ativos do Conhecimento Conceitual: trata-se dos conhecimentos explicitados e já 

articulados. São construídos por clientes e colaboradores por meio de imagens, 

símbolos e linguagem (marca, conceitos de produtos, projetos de inovação, 

projetos compartilhados); 

c) Ativos do Conhecimento Sistêmicos: são constituídos dos conhecimentos já 

explicitados, sistematizados e documentados (tecnologias explícitas, documentos, 

especificações de produto, manuais e informação documentada de clientes e 

fornecedores, registros, licenças e patentes) e que podem ser transferidos mais 

facilmente do que os anteriores;  

d) Ativos de Conhecimento Rotineiros: explicitam os conhecimentos tácitos 

embutidos nas ações e práticas da rotina organizacional e envolvem a know-how, 

rotinas organizacionais e cultura organizacional. Os paradigmas organizacionais 

que impõem aos seus participantes padrões de pensamentos, sentimentos, palavras 

e atitudes auxiliam a formar seus conhecimentos práticos, que levam aos 

conhecimentos rotineiros. 
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Em relação às categorias de GovC, os autores Pemsel e Müller (2012) explicam que 

elas podem ser vistas de três formas: 1) Governança do Conhecimento nas organizações; 2) 

Governança do Conhecimento criando processos; e 3) Governança do Conhecimento em 

relacionamentos inter e intraorganizacionais.  

A primeira categoria – Governança do conhecimento nas organizações – tem como 

foco as habilidades de resolução de problemas necessárias para uma tarefa e sua conexão com 

estilos de governança apropriados para gerar e transferir o conhecimento nas organizações. Para 

tanto, Pemsel e Müller (2012) apontam que existe três tipos diferentes de escolhas de 

governança no apoio à formação do conhecimento: o mercado (busca direcional para resolução 

do problema); a hierarquia baseada na autoridade (canais de comunicação verticais e com baixo 

nível de interação); e a hierarquia baseada no consenso (canais de comunicação horizontais e 

alto nível de interação). Estas escolhas são dependentes de mecanismos formais (relatórios, 

plano de negócios, cálculo de eficiência econômica) e relacionais (reuniões, comitês de direção 

e de especialistas, grupos de projetos) de governança. 

Na segunda categoria – Governança do Conhecimento criando processos – os autores 

Pemsel e Müller (2012) mencionam que as organizações têm diversos tipos de conhecimentos 

(tácito, explícito, individual e coletivo) e que, devido aos mecanismos de governança, isso 

resulta em diferentes dinâmicas de aprendizado e meios de inovação (LAM, 2000). Para tanto, 

a GovC, por meio de mecanismos de governança e suas adequações, estimula diferentes 

processos de criação de conhecimento para compartilhar e integrar conhecimento 

(OKHUYSEN; EISENHARDT, 2002). Por isso, de acordo com Grant (1996) 

e Grandori (2001), a organização, por meio da alta administração (ou executivos), precisa ser 

competente para administrar e governar a integração e o compartilhamento do conhecimento 

para desenvolvimento da organização. 

E a terceira e última categoria – Governança do Conhecimento em relacionamentos 

intra e interorganizacionais – vê o conhecimento como incorporado em ativos humanos, onde 

ele deve favorecer a aprendizagem mútua e a geração de novos conhecimentos, incluindo 

relacionamentos internos e externos (GRANDORI, 2001). Porém, nem sempre isso acontece, 

porque podem ocorrer três falhas cognitivas do mecanismo de Governança do 

Conhecimento: nível de diferenciação de conhecimento, complexidade e conflito de interesses, 

aspectos que, segundo Grandori (2001), são determinantes para compreender quais mecanismos 

de GovC são mais apropriados para determinado contexto, ou seja, quais aspectos 
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motivacionais e relacionados ao conhecimento devem ser combinados para alcançar os 

melhores efeitos (PEMSEL; MÜLLER, 2012).  

Para se estabelecer um relacionamento entre os stakeholders internos e externos, faz-

se necessário, primeiramente a identificação e análise de interesses e influência destes com a 

organização. Uzzi (1996) aponta que os tipos de relacionamentos intra e interorganizacionais 

impactam no desempenho da organização, porque a fonte de confiança e do compartilhamento 

consiste no fato de os indivíduos estabelecerem transações com outros indivíduos e 

organizações (UZZI, 1996; GRANOVETTER, 1985). 

Os autores Hill e Jones (1998) explicam que os stakeholders estão em constantes 

relações de troca com a organização, seja por meio de recursos ou contribuições, de acordo com 

seus interesses. Essa análise de quem são, quais seus interesses e como atuam, ajuda a 

identificar os stakeholders críticos para sobrevivência da organização e atender as condições de 

suas necessidades, como também na reorientação de estratégias, podendo firmar alianças entre 

eles, tentando evitar impactos negativos no desempenho organizacional.  

Os stakeholders são indivíduos ou grupos que, direta ou indiretamente, podem afetar 

ou serem afetados pela organização e seus objetivos (FREEMAN, 1984, STONER; 

FREEMAN, 1989; MITCHELL; AGLE; WOOD, 1997), ou seja, podem ser considerados como 

todas as partes interessadas nos rumos estratégicos da organização, em uma relação de 

influência mútua (FREEMAN; McVEA, 2001). Os stakeholders podem ser divididos em 

externos e internos. Os internos são os acionistas e empregados, incluindo os executivos, 

gerentes e membros do conselho da organização; e os externos são todos os outros indivíduos, 

grupos e organização que têm algum tipo de interesse na organização (STONER; FREEMAN, 

1989). 

Para GovC, os autores Foss, Husted e Michailova (2010) defendem a importância de 

compreender as atitudes, motivação, objetivos, intenção e comportamento dos indivíduos para 

poder explicar os processos de conhecimento nas organizações. Por exemplo, eles reconhecem 

que a confiança, a reputação e o espírito profissional são aspectos importantes que impactam 

no compartilhamento e a integração do conhecimento (GRABHER, 2004). 

Foss (2007, 2011) afirma que a Governança do Conhecimento considera como os 

mecanismos de governança influenciam os processos de uso do conhecimento, criação, 

retenção, integração e compartilhamento, os quais envolvem o uso e controle adequados da 

estrutura organizacional, de organogramas de trabalho, dos sistemas de recompensa e de 

informação, dos procedimentos operacionais padrão e de outros mecanismos de coordenação 

(ALVES; BARBOSA, 2010). 
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Governança do Conhecimento significa escolher estruturas de governança (por 

exemplo, mercados, híbridos, hierarquias) e mecanismos de governança e coordenação (por 

exemplo, contratos, diretivas, esquemas de recompensa, incentivos, confiança, estilos de 

gestão, cultura organizacional etc.), de modo a maximizar os benefícios dos processos de 

transferência, compartilhamento e criação de conhecimento (FOSS, 2005; FOSS; MAHONEY, 

2010). Estruturas de governança e mecanismos de governança são importantes, porque definem 

os incentivos e coordenam as ações dos membros da organização em processos de 

conhecimento (FOSS; MAHNKE, 2003). 

Pemsel, Söderlund e Wiewiora (2018) explicam que a GovC constitui como as 

interações de nível micro orientam os processos de conhecimento na organização (FOSS, 2007) 

para atingir os efeitos de nível macroeconômico. 

Para Nooteboom (2000), GovC consiste na combinação de mecanismos formais e 

relacionais, caracterizados pela transação ou relacionamentos baseados na lógica das teorias de 

Custos de Transação, de Troca Social e do Conhecimento, que levam a perceber os custos e os 

esforços empreendidos pelas partes envolvidas para tentar minimizá-los.  

A Governança do Conhecimento trata-se de implementar mecanismos de governança 

que diminuam os custos de compartilhamento, integração e criação de conhecimento (FOSS; 

MAHONEY, 2010). Para Foss (2010), a Governança do Conhecimento é resultante da interação 

da implantação dos mecanismos de governança corporativa e da gestão dos processos de 

conhecimento para a otimização dos resultados econômicos da organização. Em uma 

perspectiva econômica, o autor vem constantemente examinando as inter-relações dos 

mecanismos de governança corporativa e as capacidades da organização em lidar com as 

transações baseadas em conhecimento, como o compartilhamento, a manutenção e a criação 

desse fenômeno (FOSS, 2010).  

Complementando, Grandori (2009) aponta que a GovC pode ser compreendida como 

um sistema organizacional dirigido à agregação de valores constitutivos aos serviços, produtos 

e marcas da organização, criando estruturas organizacionais que permitam a gestão de ativos 

intangíveis gerados nas inter-relações intra e interorganizacionais, compostas por pessoas, 

processos e tecnologias.  

Assim sendo, Alves e Barbosa (2010, p. 125) afirmam que a abordagem de 

Governança do Conhecimento, “além de adotar o caminho proposto da administração e da 

economia organizacional, deve incorporar em seu escopo fenômenos motivacionais e 

cognitivos associados à criação e ao compartilhamento do conhecimento”. 
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Para Van Buuren e Eshuis (2010), a Governança do Conhecimento é um modo de 

governança distinto que pode contribuir para a capacidade dos atores de coordenar suas ações 

pelo desenvolvimento de ideias, competências, argumentos e disseminação de conhecimento, 

que contribuem para o surgimento de novos caminhos de ação coletiva. Trata-se de uma 

abordagem voltada para a distribuição do conhecimento dentro e fora das organizações e está 

associada à noção de “comunidades de aprendizagem” para disseminação do conhecimento 

(AMIN; COHENDET, 2010). 

Segundo Foss, Husted e Michailova (2010, p. 456), a “Governança conhecimento 

envolve a escolha de mecanismos para fazer avançar no processo de criação, utilização, 

compartilhamento e integração do conhecimento”, que, em essência, promove o 

desenvolvimento de capacidades organizacionais (PEMSEL; SÖDERLUND; WIEWIORA, 

2018). 

Em resumo, pode-se levar em consideração, para melhor compreender o constructo 

GovC, as definições apresentadas no Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Definições de Governança do Conhecimento (GovC) 

Autor Definição 

Nooteboom (2000) 

GovC consiste na combinação de mecanismos formais e relacionais, 

caracterizados pela transação ou relacionamento baseados na lógica 

das teorias de Custos de Transação, de Troca Social e do 

Conhecimento, que levam a perceber os custos e os esforços 

empreendidos pelas partes envolvidas para tentar minimizá-los. 

Grandori (2001) 

GovC é uma governança contínua, com ocorrência intra e 

interorganizações, utilizando-se de mecanismos para equilibrar e 

combinar os sistemas da organização. 

Peltokorpi e Tsuyuki (2007) 

GovC concentra-se nas capacidades organizacionais para melhorar os 

processos de conhecimento por meio da aplicação de mecanismos 

adequados, levando em conta os custos e benefícios do 

compartilhamento de conhecimento. 

Foss (2010) 

GovC é resultante da interação da implantação dos mecanismos de 

governança corporativa e da gestão dos processos de conhecimento 

para a otimização dos resultados econômicos da organização. 

Amin e Cohendet (2010) 

GovC trata-se da abordagem voltada para a distribuição do 

conhecimento dentro e fora das organizações. A noção de governança 

está associada à noção de "comunidades de aprendizagem" para 

disseminação do conhecimento. 

Alves e Barbosa (2010) 

GovC envolve o uso e o controle adequado da estrutura 

organizacional, de organogramas de trabalho, dos sistemas de 

recompensa, dos sistemas de informação, dos procedimentos 

operacionais padrão e de outros mecanismos de coordenação, e ainda 

deve ser reelaborada para passar a “incorporar em seu escopo 

fenômenos motivacionais e cognitivos associados à criação e ao 

compartilhamento do conhecimento” (p. 125). 
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Freire et al. (2017) 

GovC é como um conjunto de mecanismos formais e relacionais 

gerados pela governança corporativa e da gestão dos processos de 

conhecimento para a otimização dos resultados econômicos da 

organização (p. 32). 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Na visão de Pemsel et al. (2014), o conceito de Governança do Conhecimento (GovC) 

está intimamente relacionado com o da Gestão do Conhecimento (GC) e da Aprendizagem 

Organizacional (AO). Embora os conceitos e disciplinas se sobreponham e complementem, 

ambos são diferentes, principalmente em relação ao modo de alcançar os processos de 

conhecimento e os resultados de aprendizagem.  

A AO é o processo de melhorar os resultados dos colaboradores e das organizações, 

criando ambientes que os ajudam, individual e coletivamente, a obter conhecimento e 

compreender uma área específica e, posteriormente, usar esse conhecimento para melhorar as 

ações (FIOL; LYLES, 1985). A GC foca no ciclo de Gestão do Conhecimento para permitir 

sua identificação, compartilhamento, aplicação e criação dentro da organização. Já a GovC dá 

um passo à frente e foca nas inter-relações entre os níveis micro e macro da organização para 

identificar mecanismos adequados de governança que movem a organização para os objetivos 

desejados baseados no conhecimento (PEMSEL et al., 2014). Ou seja, a GovC se distingue de 

GC e AO principalmente pelo seu foco estratégico de coordenar processos de conhecimento 

por meio do uso de mecanismos de governança abrangentes. 

Todos esses três conceitos de AO, GC e GovC utilizam o conhecimento existente e o 

potencial para a criação de conhecimento dentro da organização. No entanto, eles consideram 

os processos de conhecimento de diferentes perspectivas e têm diferentes focos em termos de 

abordagem. A AO é sobre indivíduos e grupos e suas habilidades para aprender e adaptar-se às 

mudanças na organização. A GC tende a se concentrar nos processos de conhecimento para 

gestão, enquanto a GovC concentra-se nas capacidades organizacionais para melhorar os 

processos de conhecimento por meio da aplicação de mecanismos adequados, levando em conta 

os custos e benefícios do compartilhamento de conhecimento (PELTOKORPI; TSUYUKI, 

2007; PEMSEL et al., 2014; PEMSEL; SÖDERLUND; WIEWIORA, 2018).  

Quanto aos princípios e mecanismos de GovC intra e interorganizacionais, Grandori 

(2001) explica que eles apresentam diferentes casos relativos à transferência do conhecimento. 

Em relação aos princípios, a autora explica que a governança deve ser contínua, além de buscar 

equilibrar e combinar os sistemas da organização. E quanto aos mecanismos, Grandori (2001) 

afirma que podem ser avaliados sobre dois critérios: 1) focado na possibilidade cognitiva de 

sustentar determinadas trocas de conhecimentos; e 2) representado pelos custos atribuídos aos 
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mecanismos, principalmente em casos onde mais do que um é aplicável. Desse modo, utiliza 

os microfundamentos de gestão (Teoria de custo de transação, Teoria da Firma etc.) visando 

diminuir oportunismo gerencial e reduzir custos de transações, ajudando na melhoria dos 

controles da Gestão Estratégica do Conhecimento (GOLDMAN, 2010). 

Neste contexto, Nooteboom (2000) apresenta três desafios organizacionais a vencer 

com a GovC, que geram assim três princípios de Governança do Conhecimento, conforme 

explicitado no Quadro 4. 

 

Quadro 4 - Princípios de Governança do Conhecimento 

Princípios de Governança do Conhecimento 

1) Intenção em conquistar um equilíbrio entre dependência e poder; 

2) Criação de competências para manter ativa a capacidade absortiva de conhecimentos entre os 

colaboradores internos e externos; 

3) Intenção de realizar “o melhor de sua capacidade”.  

Fonte: Freire et al. (2017, p. 28). 

 

Com estes desafios alcançados fica fácil, segundo Nooteboom (2000), motivar os 

participantes internos e externos para a cocriação e coprodução de novos conhecimentos 

essenciais ao sucesso pretendido (FREIRE et al., 2017). 

Ainda sobre os princípios, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) (2016, p. 10) entende que eles são desenvolvidos com base no 

entendimento de que “as políticas de governo das sociedades têm um papel importante a 

desempenhar na prossecução de objetivos econômicos mais amplos relativamente à confiança 

dos investidores e formação e alocação de capital”. Neste sentido, de acordo com Freire et al. 

(2017), a GovC deve respeitar os princípios da governança corporativa (Transparência, 

Equidade, Prestação de Contas e Responsabilidade) e aplicá-los à compreensão dos princípios 

da Governança do Conhecimento, buscando, desse modo, que os mecanismos para estes 

princípios sejam respeitados na prática de Gestão do Conhecimento. 

Nesta linha de pensamento, Krafft e Ravix (2008) argumentam que a teoria de 

Governança Corporativa vê o conhecimento como uma informação que pode ser facilmente 

transferida, enquanto a Governança do Conhecimento vê o conhecimento como localizado, 

especializado, disperso e dinâmico. Contudo, apesar dessas distinções, Krafft e Ravix (2008) e 

Keenan e Aggestam (2001) afirmam que é possível a combinação das duas governanças, porque 

a Governança do Conhecimento pode moldar-se nos princípios de Governança Corporativa. 

Assim, Freire et al. (2017), com base nos autores Nooteboom (1996), Foss (2006), Peltokorpi 
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e Tsuyuki (2007), Grandori (2009), Foss e Klein (2008) e Alves e Barbosa (2010), elaboraram 

dez mecanismos de Governança do Conhecimento a partir dos princípios de Governança 

Corporativa, apresentados no Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Mecanismos de Governança do Conhecimento 

Princípios de Governança Corporativa Mecanismos de Governança do Conhecimento 

Transparência 

1. Formação de parcerias internas e externas com base em 

uma cultura de transparência.  

 2. Formação de redes intra e interorganizacionais com 

comunicação efetiva para diminuir distâncias cognitivas e 

potencializar novos relacionamentos.  

3. Práticas de gestão de pessoas para a construção de laços 

psicológicos de confiança e compartilhamento que 

propiciem a aproximação e a compreensão do outro pelo 

aumento do nível de empatia.  

4. Incentivos formais à GC 

Equidade 
5. Compartilhamento dos direitos de propriedade.  

6. Promoção da capacidade absortiva organizacional.  

Prestação de Contas (accountability) 

7. Medidas de desempenho e monitoramento para controle 

de custos e dos riscos de transação de saída e transferência 

do conhecimento  

Responsabilidade Corporativa 

8.Gestão descentralizada, coordenada por comunidades e 

equipes de projetos;  

9. Promoção da inclusão para a participação e a colaboração.  

10. Sistemas de autoridade e de liderança, com a hierarquia 

pautada em consenso com a construção social de sentido 

para as tomadas de decisão. 

Fonte: Freire et al. (2017, p. 33). 

 

Para Foss (2005), os mecanismos da Governança do Conhecimento são os custos e os 

riscos de transação de transferência do conhecimento, como a frequência de uso, a incerteza e 

a especificidade dos Ativos de Conhecimento, somando-se às despesas com a inspeção, ao 

acompanhamento do desempenho de entrada e a outros custos com a transformação e aplicação 

do ativo.  

Conforme Pemsel et al. (2014), a Governança do Conhecimento versa sobre a 

exploração de mecanismos para superar vários impedimentos organizacionais e, com isso, 

alcançar os processos de conhecimento, ou seja, compartilhar, transferir, integrar, criar e fazer 

uso do conhecimento na organização. Esses mecanismos também podem ser vistos como um 

aparato específico implantado para influenciar os comportamentos dos membros da 

organização, particularmente em relação ao seu envolvimento nos processos de conhecimento 

(MICHAILOVA; FOSS, 2009; FOSS; MICHAILOVA, 2009). Além disso, os mecanismos 

podem se manifestar de maneira formal e informal. Os formais incluem o estabelecimento de 
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metas, planejamento, diretivas, regras, regulamentos e direitos residuais de controle 

(GRANDORI, 2001), implantação de sistemas de informação e de recompensa e direitos de 

decisão (FOSS, 2007), enquanto que os mecanismos informais abrangem aspectos como 

confiança, estilos de gestão, culturas organizacionais, fluxos e canais de comunicação 

(MICHAILOVA; FOSS, 2009) e comunidades de prática (FOSS, 2007). Ambos mecanismos 

devem ser aplicados simultaneamente para criar o equilíbrio ideal na organização (PEMSEL; 

SÖDERLUND; WIEWIORA, 2018). 

Ali, Musawir e Ali (2018) explanam que Governança do Conhecimento consiste em 

estimular o compartilhamento de conhecimento por meio de vários mecanismos formais, como 

estruturas organizacionais e sistemas de recompensa, mecanismos relacionais, como comitês 

de direção e painéis de especialistas e mecanismos informais, como confiança e cultura 

organizacional (PEMSEL; MÜLLER; SÖDERLUND, 2016). 

Grandori (2009) aponta há necessidade de uma combinação de diferentes mecanismos 

de governança relacionados à estrutura e aos incentivos para o compartilhamento do 

conhecimento e a participação em redes de aprendizagem. Para a Governança destas redes 

propiciar a aprendizagem, a autora destaca a importância de mecanismos que potencializem a 

capacidade absortiva organizacional; a formação de parcerias; a construção de laços de 

confiança para propiciar a aproximação e a compreensão do outro aumentando o nível de 

empatia; a atenção à linguagem comum, para a comunicação ser efetiva em diminuir distâncias 

cognitivas e potencializar novos relacionamentos. (NOOTEBOOM, 1996; GRANDORI, 2009). 

Em suma, Freire et al. (2017) mencionam que para a organização respeitar os 

princípios da Governança Corporativa, capacitando-se a implantar, avaliar, monitorar e 

controlar os custos e resultados dos processos de Gestão dos Conhecimentos essenciais para o 

sucesso da estratégia organizacional e sustentabilidade de sua cadeia de valor, deve-se 

implantar mecanismos de Governança do Conhecimento, principalmente quanto aos processos 

relacionados ao compartilhamento, troca e transferência do conhecimento organizacional 

(Figura 8). 
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Figura 8 - Síntese da Governança do Conhecimento 

 
Fonte: Freire et al. (2017, p. 34). 

 

Por fim, como foi constatado por diversos pesquisadores da área, como Grandori 

(2001), Foss (2007, 2010, 2011), Goldman (2010), Freire et al. (2017), entre outros, a 

Governança do Conhecimento analisa até que ponto os processos de conhecimento são 

influenciados por mecanismos de governança. Assim sendo, muitas pesquisas já foram 

realizadas neste campo, mas ainda há necessidade de avanços para consolidação do modelo de 

Governança de Conhecimento (ROUYET; AGUILLAR; MARCOS, 2012). Portanto, para isso 

precisa-se ter uma visão mais ampliada e ir além da teoria da agência, da firma, econômicas e 

cognição associadas à sua origem (ALBURQUERQUE et al., 2017); e, como determinam 

Freire et al. (2017), deve-se implantar uma GovC que reconheça o valor do compartilhar, trocar 

e transferir conhecimentos, desde o nível intraorganizacional até o interorganizacional. 

 

2.3.4 Considerações sobre mecanismos de GovA 

 

Com base no exposto, identificou-se quatro mecanismos de GovA em uma busca 

sistemática da literatura: Gestão do Conhecimento (NONAKA; TAKEUCHI, 1995, 2004; 

DAVENPORT; PRUSAK, 2004; DARROCH, 2003; ZOLLO; WINTER, 2002; SVEIBY, 
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2003; TERRA, 2005; CHEN; MOHAMED, 2008, 2007; NONAKA; TOYAMA, 2003; 

NONAKA; TOYAMA; KONNO, 2000; NONAKA; KONNO, 1998; GUPTA; IYER; 

ARONSON, 2000; KING, 2009; DALKIR, 2011); Ciclo do Conhecimento (NONAKA, 1994; 

NONAKA; TAKEUCHI, 1995, 2004; ZOLLO; WINTER, 2002); Ciclos de Aprendizagem 

Organizacional (ARGYRIS; SCHON, 1978; LEVITT; MARCH, 1988; SENGE, 1990; 

MARCH, 1991; MORGAN, 1996; PROBST; BUCHEL, 1997; SNELL; CHAK, 1998; HULT, 

1998; CROSSAN; LINE; WHITE, 1999; SCHULZ, 2001; BASS; RIGGIO, 2006; KEEN; 

MAHANTY, 2006; THOMAS; ALLEN, 2006; LÖF, 2010; OISAMOJE; IDUBOR, 2013; 

RZADCA; STRUMINSKA-KUTRA, 2016; WILKESMANN, 2016; LAUER; 

WILKESMANN, 2017); e Governança do Conhecimento (GRANDORI, 1997, 2001, 2009; 

NOOTEBOOM, 2000, 2001; FOSS; MAHNKE, 2003; FOSS, 2005, 2007, 2011; 

PELTOKORPI; TSUYUKI, 2007; FOSS; KLEIN, 2008; MICHAILOVA; FOSS, 2009; FOSS; 

MAHONEY, 2010; AMIN; COHENDET, 2010; GOLDMAN, 2010; FOSS; HUSTED; 

MICHAILOVA, 2010; ALVES; BARBOSA, 2010; PEMSEL; MÜLLER, 2012; PEMSEL et 

al., 2014; FREIRE et al., 2017). 

Com base na busca sistemática da literatura, são necessários quatro mecanismos, para 

que a GovA se processe, levando à aprendizagem necessária para o desenvolvimento da 

organização. O Quadro 6 abrange as definições dos mecanismos de GovA identificados na 

literatura e escolhidos por tratarem-se de clássicos na área e contemporâneos. 

 

Quadro 6 - Mecanismos de Governança da Aprendizagem 

Mecanismos Definição dos Mecanismos Autores 

Gestão do 

Conhecimento 

Uso e combinação de fontes (humanas e não humanas) e de 

tipos de conhecimentos (tácitos, implícitos e explícitos) nas 

tomadas de decisão (estratégicas, táticas e operacionais) 

que podem agregar valor aos produtos (bens e serviços), de 

maneira a criar riqueza e aumentar a competitividade. 

Nonaka e Takeuchi 

(2005); Terra 

(2005); Freire 

(2013) 

Ciclo do conhecimento 

Ciclo de acumulação e renovação do conhecimento, bem 

como estabelecimento de novos conhecimentos nas rotinas 

organizacionais. 

Zollo e Winter 

(2002) 

Ciclo de Aprendizagem 

Organizacional 

Ciclo que envolve a aquisição de novos conhecimentos 

(exploration), enquanto ao mesmo tempo exploram o que já 

aprenderam (exploitation) em todo o ecossistema 

organizacional, resultando na adaptação, transformação ou 

criação de novos modelos mentais. 

March (1991); 

Crossan, Lane e 

White (1999); Löf 

(2010) 

GovC 

Conjunto de mecanismos formais, informais e relacionais 

gerados pela governança corporativa e gestão dos processos 

de conhecimento para otimização dos resultados 

econômicos da organização. 

Foss (2007); Freire 

et al. (2017). 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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Também a partir do diálogo entre os modelos pode-se compreender o processo de 

mecanismos de GovA para melhoria do desempenho organizacional, conforme exposto na 

Figura 9. 

 

Figura 9 - Processo de Mecanismos de GovA 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

 

Conforme a Figura 9, para alcançar os objetivos da GovA é necessário a presença dos 

elementos de motivação para que haja participação e mudança do modelo mental. Além disso, 

deve-se percorrer o Ciclo do Conhecimento, que se inicia com o feedback, que origina a 

variação generativa para exposição das ideias ou novas ideias e a seleção da mais apropriada à 

situação, visando a eficácia das rotinas existentes ou oportunidades de formar novas. É também 

necessária a replicação com os mecanismos de Gestão do Conhecimento e processos de 

conhecimento, adaptações para resolução de problemas e novas soluções para, então, haver sua 

retenção (rotinização), de modo a acumular e renovar o conhecimento, bem como estabelecer 

novos conhecimentos para as rotinas organizacionais. 

Completado o Ciclo do Conhecimento, adentra-se no Ciclo de Aprendizagem 

Organizacional, onde se pode utilizar o ciclo simples, que gera adaptação organizacional, o 

ciclo duplo, que promove transformação organizacional, e o ciclo triplo, que cria novos modelos 

mentais. A adaptação organizacional concentra-se na “detecção e correção de erros”, onde a 
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organização aprende sem mudança significativa, ou seja, aprende e adapta-se à nova rotina para 

melhorar os seus processos. Há transformação organizacional onde há a modificação dos 

modelos mentais para geração de novos significados e ações para aprender e, com isso, 

melhorar o desempenho. E há criação de novos modelos onde há o entendimento e a criação de 

novos processos de geração de modelos mentais.  

Depois de escolhido um dos Ciclos de Aprendizagem Organizacional, há a geração 

dos Ativos de Conhecimento, que necessitam e são dependentes da Governança do 

Conhecimento para formação de parcerias, definição de estruturas e mecanismos de 

governança e mitigação de custos e risco para transferência do conhecimento. A transferência 

do conhecimento, por meio dos relacionamentos intra e interorganizacionais, com identificação 

de seus stakeholders interno e externo e dos canais de feedbacks interno e externo, é incorporada 

aos ativos humanos que favorecem a aprendizagem mútua e geração de novos conhecimentos. 

Governada a transferência do conhecimento, este pode ser incorporado ao capital 

intelectual e relacional da organização, favorecendo a aprendizagem intra e interorganizacional. 

Os relacionamentos intraorganizacionais, os stakeholders internos e os canais de feedbacks 

internos resultam na melhoria das rotinas, processos, resultados e, consequentemente, do 

desempenho organizacional, gerando assim o feedback interno impulsionador do Ciclo do 

Conhecimento. E os relacionamentos interorganizacionais e os canais de feedbacks externos, 

por sua vez, tratam-se do retorno do feedback externo, ou seja, da capacidade de mudança a se 

adaptar a situações novas e incertas e, com isso, desenvolver uma organização coletiva, com 

estratégias comuns, que saiba aprender em conjunto e tenha uma visão e valores 

compartilhados. 

Destaca-se que, além dos mecanismos, faz-se necessário identificar os componentes 

organizacionais a serem governados para a aprendizagem organizacional. 

 

2.4 COMPONENTES PARA GOVERNANÇA DA APRENDIZAGEM 

ORGANIZACIONAL 

 

Entre os componentes organizacionais que se relacionam com os mecanismos de 

Governança da Aprendizagem Organizacional, foram identificados: capacidade dinâmica e 

de auto-organização (EISENHARDT; MARTIN, 2000; ZOLLO; WINTER, 2002; HELFAT 

et al., 2007; TEECE, 2007; LICHTENTHALER; LICHTENTHALER, 2009; Mc DANIEL JR.; 

LANHAM; ANDERSON, 2009, MAILLET et al., 2015), informações confiáveis 

(KAHANER, 1996; PIERRE; PETERS, 2005; SAWKA, 2006), visão compartilhada e 
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objetivos comuns (FLEURY; FLEURY, 1995; SLATER, 2004; GÁRCIA-MORALES; 

JIMÉNEZ-BARRIONUEVO MIHI-RAMÍREZV, 2011; VAN ASSCHE et al., 2013, SENGE, 

2013; VITRY, CHIA, 2015) e modelos mentais compartilhados (SHELDRAKE, 1995; 

MOHAMED; KLIMOSKI; RENTSCH, 2000; KUHN, 2006; RODRIGUEZ et al., 2007; 

FREIRE et al., 2010a; REED et al., 2010; SENGE, 2013; VITRY, CHIA, 2015).  

Desta forma, pode-se elencar quatro componentes da GovA que devem ser 

governados. 

 

2.4.1 Capacidade dinâmica e de auto-organização 

 

O termo “capacidade dinâmica” surgiu de uma lacuna da visão baseada em recursos 

(Resource-Based View – RBV), que considera as organizações como um conjunto de recursos 

e sua utilização resulta em vantagens competitivas (BARNEY, 1991). A RBV entende que os 

recursos simplesmente “existem” e tornam-se estratégicos, sem se preocupar em investigar 

como esses recursos são desenvolvidos e agregados nas organizações. 

Decorrente desta abordagem, a visão baseada no conhecimento (Knowledge Based 

View – KBV) compreende que as organizações devem buscar a identificação dos recursos e as 

capacidades que potencializem seu valor, sendo, neste caso, o conhecimento considerado como 

o recurso de maior relevância. Desse modo, o conhecimento torna-se um fator-chave de criação 

de capacidades para obtenção de vantagem competitiva (GRANT, 1996). 

A teoria das capacidades dinâmicas (CD) busca compreender como as organizações 

alcançam vantagem competitiva sustentável em ambientes de constantes mudanças e de rápida 

transformação (TEECE; PISANO; SHUEN, 1997; EISENHARDT; MARTIN, 2000; ZOLLO; 

WINTER, 2002; TEECE, 2007; HELFAT et al., 2007; LICHTENTHALER; 

LICHTENTHALER, 2009). 

As capacidades dinâmicas tratam-se de um processo que tenta explicar como as 

organizações se mantêm competitivas diante de mercados turbulentos e de cenários de 

mudanças complexas. Essas capacidades são entendidas como a “habilidade da organização em 

integrar, construir e reconfigurar competências internas e externas para responder rapidamente 

ao ambiente em mutação” (TEECE; PISANO; SHUEN, 1997, p. 516), e como processos e 

rotinas permitem que uma organização reconfigure os seus recursos para responder às novas 

realidades do mercado (EISENHARDT; MARTIN, 2000).  

 Lichtenthaler e Lichtenthaler (2009) entendem que a CD refere-se à capacidade de a 

empresa de administrar dinamicamente sua base de conhecimento ao longo do tempo, 
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reconfigurando e realinhando os processos de investigação, a prospecção de novos 

conhecimentos (exploration) e o aproveitamento e a retenção (exploitation) deste conhecimento 

na organização e em sua rede (FONG; CHEN, 2012; CHEN; FONG, 2013, 2015).  

Assim, a reconfiguração das capacidades de conhecimento, definida por 

Lichtenthaler e Lichtenthaler (2009), resulta da necessidade de transformar a base de 

conhecimento, à medida que os mercados e as tecnologias mudam (EISENHARDT; MARTIN, 

2000), de modo a identificar novos conhecimentos, mercados e oportunidades e, com isso, 

melhorar o desempenho organizacional (BROWN; EISENHARDT, 1997). Além disso, as 

capacidades de conhecimento precisam ser realinhadas com o tempo, a fim de assegurar a 

coordenação suficiente de suas interfaces (GRANT, 1996), combinando e integrando para gerar 

bons resultados (RAISCH; BIRKINSHAW, 2008), minimizando o conflito interno e 

maximizando as complementaridades (CASSIMAN; VEUGELERS, 2006; CHESBROUGH, 

2006). 

Zollo e Winter (2002) compreendem que capacidade dinâmica é um modelo 

consistente e aprendido de ações coletivas, fundamentado em mecanismos de aprendizagem, 

por intermédio dos quais a organização sistematicamente cria e transforma suas rotinas 

operacionais em busca de maior eficácia. Neste sentido, os autores ressaltam a necessidade de 

um padrão a ser aprendido para a existência de capacidades dinâmicas. 

De acordo com Helfat et al. (2007), CD é a capacidade de uma organização de criar, 

ampliar ou transformar sua base de recursos premeditadamente. Segundo esses autores, o 

conceito de capacidade dinâmica abrange três funções: a) identificação de necessidades ou 

oportunidades de mudança; b) formulação de respostas adequadas para essas necessidades ou 

oportunidades; e c) desenvolvimento de cursos de ação.  

Para Teece (2007, p. 1346), as capacidades dinâmicas referem-se às “competências 

organizacionais (estratégicas) e gerenciais que possibilitam uma organização alcançar 

vantagem competitiva e então, ininterruptamente, reconfigurar-se de forma a mantê-la”. Estas 

capacidades podem ser divididas em 3 categorias, a saber: detectar (sensing), capturar (seizing) 

e transformar (managing threats/transforming). 

A primeira categoria – detectar (sensing) – significa identificar oportunidades no 

ambiente e no ecossistema organizacional. De acordo com Teece (2007, p. 1322-1323, tradução 

nossa), é “uma atividade interpretativa de examinar, criar e aprender”, que “depende das 

habilidades individuais e da capacidade de conhecimento e aprendizagem da organização a qual 

o indivíduo pertence”. Além das habilidades individuais, é preciso haver sistemas de análise 

que propiciem aprender por meio dos processos de detectar, filtrar, configurar e ajustar 
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oportunidades, tais como: direcionar a pesquisa e o desenvolvimento (P&D); selecionar novas 

tecnologias; promover inovações complementares; e identificar segmentos de mercado-alvo e 

necessidade de mudança. 

A segunda categoria – capturar (seizing) – constitui aproveitar as oportunidades, 

criando produtos, processos ou negócios. Essa categoria, segundo Teece (2007), envolve as 

estruturas corporativas, os procedimentos, os modelos e os incentivos para aproveitar as 

oportunidades identificadas. Melhor explicando, para Teece (2007) esta categoria é dependente 

do delineamento de soluções para o cliente e seu modelo de negócio, da criação de plataforma 

de controles, da seleção de tomadas de decisão para prevenção de erros e da construção de 

lealdade e compromisso por meio de liderança, comunicação eficaz e reconhecimento de fatores 

não econômicos, tais como valores e cultura.  

E a terceira e última categoria – transformar (managing threats/transforming) –

envolve gerenciar, reconfigurar ameaças e proteger, quando imprescindível, reconfigurando 

recursos tangíveis e intangíveis, com a finalidade de adaptar-se às mudanças constantes dos 

mercados. Essa categoria refere-se ao alinhamento e realinhamento contínuo de ativos tangíveis 

e intangíveis por meio de descentralização (inovação aberta, capacidade de integração e 

coordenação), coespecialização (gerenciamento de ajuste estratégico para que as combinações 

de ativos aumentem o valor), governança (desenvolvimento do modelo de negócio apropriado, 

tais como incentivos para entendimento, alinhamento e resolução das questões de agência) e 

Gestão do Conhecimento (aprendizagem, transferência e integração de conhecimento, 

propriedade intelectual) (TEECE, 2007). 

Trazendo outra interpretação sobre as capacidades organizacionais de aprendizagem, 

Maillet et al. (2015, p. 2), ao estudarem a capacidade organizacional de aprender em rede, 

categorizam-na em três níveis: auto-organização, auto-eco-organização e coevolução. O 

primeiro trata da capacidade autônoma de a própria organização aprender. O segundo é a 

capacidade da organização de se adaptar ao interagir com a rede. O terceiro é a capacidade 

organizacional de cocriar e coproduzir estratégias e serviços em rede. Essa tese, ao se tratar de 

Governança da Aprendizagem, dialoga-se com o primeiro nível proposto por Maillet et al. 

(2015). 

No nível de auto-organização, Maillet et al. (2015) explicam que se trata da capacidade 

da organização em “ser criativa e inovadora por si só”, ou seja, ser agente autônomo de sua 

própria aprendizagem (McDANIEL JR.; LANHAM; ANDERSON, 2009). A capacidade de 

auto-organização é o ajuste das interações dos indivíduos com as partes interessadas na 

organização. Essas ações envolvem a estrutura cognitiva que, a partir das conexões com o 



74 

 

contexto, da sua percepção sobre este ambiente e do interesse das partes interessadas, determina 

qual ação o indivíduo executará (MAILLET et al., 2015). 

Para Anderson (1999), os feedbacks positivos e negativos facilitam a capacidade de 

auto-organização. O feedback positivo permite que as partes interessadas continuem na direção 

da ação a ser realizada, que podem ser originadas de alterações inesperadas, devido às 

interações (RICKLES; HAWE; SHIELL, 2007). E o feedback negativo consiste em um retorno 

às condições iniciais, onde são diminuídos os efeitos da adaptação e da mudança (MAILLET 

et al., 2015).  

Por sua vez, Pierre e Peters (2005) explicam que é necessário também ter capacidade 

institucional, o que abrange a disponibilidade de recursos organizacionais, tais como pessoais, 

financeiros, profissionais e de experiência, bem como um nível suficiente de confiança, 

legitimidade e integridade assegurada aos membros da organização ao tomar e implementar 

suas decisões. Se os membros acreditarem que suas organizações são incapazes de agir de 

maneira responsável, legítima e íntegra, tenderão a perder a confiança neles, exacerbando ainda 

mais as dificuldades de governá-la e atingir os objetivos pretendidos pela organização. Para 

isso, a organização deve ter metas articuladas, consistentes e coordenadas, para encontrar 

maneiras de atingir os objetivos organizacionais, e deve incorporá-las em três camadas de 

aprendizagem (individual, de grupos e organizacional), de modo a adaptar-se às ameaças e às 

mudanças e, com isso, consequentemente gerar transformação organizacional. 

Por fim, as capacidades institucionais desempenham um papel vital na criação de 

conhecimento, ao desempenharem melhoria nas habilidades e competências organizacionais, 

especialmente na abordagem de situações de solução de problemas, que é o ponto de partida 

para a criação de conhecimento (EGBU, 2006). E para criação deste conhecimento, é preciso 

adaptar-se em momentos incertos e turbulentos e ser agente de sua própria aprendizagem, ou 

seja, ter capacidade institucional, dinâmica e de auto-organização. São necessárias informações 

e que elas sejam confiáveis. 

 

2.4.2 Informações confiáveis  

 

A palavra “informação” é derivada do termo em latim informare, e significa dar forma 

ou aparência, criar, representar uma ideia ou a noção de algo que é colocado em forma, em 

ordem. Drucker (2000, p. 13) entende informação como um “dado investido de relevância e 

propósito”.  
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Tiwana (2002, p. 39) define dado como “um conjunto de fatos particulares e objetivos 

sobre um evento ou simplesmente registros estruturados de um processo”. No entanto, para 

transformar dados em informação, Davenport e Prusak (2004) explicam que se pode utilizar 

cinco métodos, denominados 5C’s:  

 

1) Contextualização (finalidade dos dados); 

2) Categorização (componentes essenciais dos dados);  

3) Cálculo (dados podem ser analisados estatisticamente);  

4) Correção (erros são eliminados dos dados);  

5) Condensação (dados podem ser resumidos). 

 

Os mesmos autores, Davenport e Prusak (2004), entendem que a informação é 

caracterizada como mensagem entre o emitente e o receptor, que irá exercer influência sobre 

entendimento e comportamento, modificando o modo como o destinatário enxerga algo. 

Todavia, quem decide se a mensagem estabelece uma informação ou ruído é o receptor, a partir 

de sua compreensão. Isto porque a interpretação dos objetos e a constituição dos significados 

que antes eram invisíveis depende de sua reflexão.  

Para definir informação, Vance (1997) a relaciona a conhecimento. Assim sendo, o 

autor considera informação como dados interpretados em uma estrutura significativa, enquanto 

conhecimento é informação que foi autenticada e considerada como verdadeira (Figura 10). 

Portanto, o conhecimento é uma condição de acesso à informação e deve ser desenvolvido e 

organizado para facilitar o acesso e recuperação de conteúdo (ALAVI; LEIDNER, 2001; 

McQUEEN, 1998). 

 

Figura 10 - Dados, informação e conhecimento 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

 

Segundo Takeuchi e Nonaka (2008, p. 56), a informação “ilumina conexões 

inesperadas”, sendo um meio necessário para extrair e produzir conhecimento. Para Nonaka e 

Takeuchi (2004, p. 64), “a informação é um fluxo de mensagens, ao passo que o conhecimento 

Dados Informação Conhecimento
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advém deste próprio fluxo de informação, apoiado nas crenças e compromissos de quem o 

detém”. Essa informação pode ser observada por meio de duas perspectivas distintas: a sintática 

e a semântica.  

A perspectiva sintática é representada pelo volume de informação e é constituída sem 

considerar o significado inerente às mensagens. Nesta percepção, a preocupação está 

restritamente voltada ao papel do processamento da informação, indiferente à criação de novos 

significados (TAKEUCHI; NONAKA, 2008).  

Corroborando, Sveiby (2003) entende que a perspectiva sintática pode ser insuficiente 

na criação do novo conhecimento, como também pelo fato do grande volume de informação, 

nem sempre ser melhor do que a falta dela na organização. O autor ainda entende que o valor 

não está na informação armazenada, mas na criação de conhecimento que ela pode integrar. 

Por sua vez, as informações semânticas estão relacionadas com a criação do 

conhecimento e têm ênfase no significado transmitido, pois se trata de um fluxo de mensagens, 

onde o conhecimento está relacionado com a ação humana (TAKEUCHI; NONAKA, 2008).  

Segundo Fialho et al. (2010, p. 43), a informação “é um meio ou material necessário 

para extrair e construir o conhecimento, alterando-o por meio do acréscimo de algo ou 

reestruturando-o”. Assim sendo, “uma informação só pode gerar conhecimento se for 

comunicada por meio da disseminação ou compartilhamento” (CASTILHO, 2015, p. 41). 

Davenport e Prusak (2004) explicam quatro formas de como a ação humana pode 

transformar informação em conhecimento, a saber: 

 

1) Por comparação com outras situações conhecidas; 

2) Por consequências, avaliando as implicações para a tomada de ações e decisões; 

3) Por conexão, nas relações do novo com conhecimentos anteriores acumulados; 

4) Por conversação, obtendo o que outras pessoas pensam dessa informação. 

 

Deste modo, essa transformação trata-se do conhecimento a partir do conjunto de 

informações filtradas, analisadas e selecionadas para agregar valor na tomada de decisão 

(DAVENPORT; PRUSAK, 2004). 

Neste processo, o conhecimento trata-se de ativo fundamental para as organizações, e 

a tecnologia se transformou em uma ferramenta indispensável para a gestão deste conhecimento 

por meio da TIC (SABBAG, 2007). 

As TICs facilitam a estruturação da informação e seu fluxo. Com qualquer nível de 

codificação ou abstração, é possível que se alcance mais pessoas com mais dados em um menor 
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período de tempo, devido às tecnologias (BOISOT, 2004). Se as mensagens têm maior 

abrangência por meio da transmissão das TICs, as informações e o conhecimento poderão ser 

transmitidos com alto grau de riqueza, mesmo em transações à distância, por meio de imagens, 

videoconferência e telefonia via internet, em vez de apenas por textos e números escritos. 

De acordo com Chen e Mohamed (2008), Becerik (2005) e Waly e Thabet (2003), as 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) têm função essencial na organização, porque 

promovem um processo de comunicação de informações, que são insumos estratégicos para 

construção de objetivos comuns e podem ser comunicadas por meio virtual, físico e em redes, 

para aquisição, compartilhamento e disseminação de conhecimento.  

Do ponto de vista estrutural, as TICs proporcionam a arquitetura de recursos 

tecnológicos e computacionais usados no fluxo informacional, para gerar, promover o uso e 

disseminar a informação, por meio de aplicativos, internet (recursos de websites, e-mails, 

fóruns, chats, listas de discussão, comunidades virtuais, acesso a banco de dados, correio 

eletrônico), intranets, extranets, navegadores, armazenagem de dados (banco de dados), 

groupware (software colaborativo), técnicas de exploração de dados e agentes de softwares, 

que podem ser utilizados para sistematizar, aprimorar e agilizar o conhecimento intra e 

interorganizacional (INOMATA, 2012; ALAVI; LEIDNER, 2001). 

Assim, o papel da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) é fornecer recursos 

para pesquisar e recuperar informações, onde as pessoas possam expandir seus conhecimentos 

e aplicá-los às necessidades da organização, possibilitando a troca de informações e 

experiências (ALAVI; LEIDNER, 2001). 

Estas informações, segundo Pierre e Peters (2005), devem ser confiáveis, porque a 

partir delas serão tomadas as decisões mais apropriadas diante do problema a ser resolvido. 

Para isso, é necessário a utilização de uma rede de contato por meio de feedbacks para avaliação 

das ações já tomadas, verificação da sua retomada no processo de tomada de decisão e 

estruturação de informações que não sejam hierárquicas e redundantes. Assim sendo, para que 

a informação realmente atinja as necessidades dos tomadores de decisão, esta precisa ser 

relevante e confiável. Logo, o emprego de informação estruturada e com valor agregado pode 

produzir melhores resultados (KAHANER, 1996; SAWKA, 2006). 

Neste contexto, Oliveira (1992) entende que a informação, quando apropriadamente 

estruturada, apoia o processo decisório, gerando assim conhecimento, pois associa os distintos 

subsistemas e capacita as organizações a alcançarem seus objetivos.  

Para tanto, é necessário a conexão do ambiente organizacional e seu ajuste contínuo 

para o sucesso das ações e decisões a serem tomadas. Assim, por ser uma organização um 
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ambiente complexo, ela deve ser receptiva aos feedbacks e ter mecanismos para facilitar e 

utilizar tecnologias de informação e comunicação. Portanto, a informação existe com a 

finalidade de apoiar ações e decisões e, se elas forem confiáveis, as ações e decisões também 

tenderão a ser (PIERRE; PETERS, 2005). 

De acordo com Pierre e Peters (2005), as informações são melhor adquiridas se a 

organização tiver vários pontos de contatos para que elas possam ser devidamente comunicadas 

aos tomadores de decisão. Por isso, ter somente um único canal ou se as informações forem 

distorcidas, incompletas ou mal comunicadas, pode levar à perda de informações cruciais ou 

torná-las redundantes. 

Enfim, é por meio de informações confiáveis que os membros da organização obtêm 

e criam novos conhecimentos e amparam suas decisões para alcançar os objetivos pretendidos 

pela organização. Para tanto, é necessário que tenha uma visão compartilhada e objetivos em 

comum para compreender “como” e “aonde” os membros de uma organização querem chegar 

juntos e coletivamente. 

 

2.4.3 Visão compartilhada e objetivos comuns 

 

Nas organizações, a visão compartilhada e objetivos comuns são fundamentais para 

desenvolver vantagens competitivas e facilitar a aprendizagem organizacional (SENGE, 2013). 

Na percepção de Senge (2013), visão compartilhada pode ser definida como a 

capacidade de reunir as pessoas em torno de uma identidade comum e de uma mesma direção, 

a partir das visões individuais, de forma que haja não apenas aceitação, mas efetivamente 

engajamento, ou seja, compromisso verdadeiro. 

Outra definição, dada por Colakoglu (2012), aponta que visão compartilhada consiste 

em entendimento coletivo, linguagem, cultura e normas entre os membros do grupo ou unidades 

organizacionais que governam as ações, decisões e comportamentos dos membros visando 

objetivos em comum. 

De acordo com García-Morales, Jiménez-Barrionuevo e Mihi-Ramírezv (2011), a 

visão compartilhada refere-se ao estabelecimento de objetivos comuns e compartilhados, 

deixando de lado o pensamento individual. Seu foco é o de alcançar o sucesso da organização 

por meio do esforço coletivo de todos, desde a maior liderança até os colaboradores. 

Segundo Dieleman (2013), para desenvolver uma visão compartilhada exige-se uma 

ampla variedade de habilidades, tais como: visão de futuro, brainstorming, negociação, 

http://www.ibccoaching.com.br/portal/nelson-mandela-um-exemplo-de-lideranca/
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encontro de um equilíbrio entre várias demandas e ideias para tomada de decisão e definição 

de prioridades. 

Em busca da visão compartilhada, os indivíduos ficam mais propensos a expor suas 

ideias, abrir mão de ideias fixas e reconhecer deficiências pessoais e organizacionais, ou seja, 

ficam mais abertos à mudança e questionamento de modelos mentais, permitindo, assim, o 

desenvolvimento da capacidade de aprendizagem pela equipe. No entanto, o primeiro passo 

para adoção de visão compartilhada é abandonar a noção tradicional de que os objetivos são 

sempre ditados “do alto” ou provêm de processos de planejamento institucionalizados na 

organização, como também compreender que eles devem ser construídos por todos membros 

da organização e adotados como “nossos objetivos”, a fim de gerar entusiasmo, dedicação e 

inspirar a todos (SENGE, 2013). 

Desse modo, para se chegar em uma visão compartilhada é necessário haver conversas 

constantes, nas quais os indivíduos não somente têm a liberdade de expressar suas ideias, mas 

também aprendem a ouvir as ideias dos outros e compreendê-las. E é nessa troca que se cria a 

possibilidade de surgirem novas ideias e a adoção de objetivos comuns (SENGE, 2013). 

Nesta perspectiva, compreende-se que a visão compartilhada é fundamental também 

para a organização que quer aprender sucessivamente e melhorar seus resultados. Quando se 

consegue alinhar os objetivos pessoais aos organizacionais, e disseminar essa visão, os 

resultados podem ser maximizados. Isto porque, a visão compartilhada é a base para expansão 

da organização, onde todos devem ter um entendimento comum sobre o futuro dela e sobre 

onde ela quer chegar. Para tanto, a gestão deve estimular o engajamento da equipe em relação 

ao futuro e elaborar princípios e orientações estratégicas que permitam alcançá-lo (SENGE, 

2013). 

A orientação estratégica é o suporte para o sucesso da organização, pois trata-se de um 

guia em que as organizações se baseiam para alcançar um futuro desejado. Esta orientação 

permite que os membros da organização compreendam quais são os objetivos, áreas, atividades 

e beneficiários dos produtos e serviços oferecidos (AL-ZU’BI, 2014). 

Sinkovics e Roath (2014) explicam que a orientação estratégica (OE) desempenha um 

papel importante nas organizações, uma vez que a estratégia não apenas influencia e dirige as 

condutas operacionais de rotinas, mas também fornece um alicerce para melhorar o 

desempenho organizacional.  

Para Hynes (2009), a orientação estratégica é uma cultura liderada pela convicção, 

ideologia e valores. Os gestores devem construir uma cultura e um sistema de valores visando: 

a melhoria contínua para participação dos membros da organização na tomada de decisão; a 
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melhoria do trabalho em equipe e da aprendizagem organizacional; e o estabelecimento de uma 

visão de futuro. 

Em suma, a visão compartilhada trata-se do estabelecimento de objetivos comuns e 

compartilhados. Ou seja, é o envolvimento verdadeiro entre os colaboradores, não somente para 

compreender o que se deve realizar em conjunto, mas querer desempenhar esse trabalho em 

equipe para alcançar a visão de futuro da organização (SENGE, 2013; GARCÍA-MORALES; 

JIMÉNEZ-BARRIONUEVO; MIHI-RAMÍREZV, 2011). 

Quanto aos objetivos comuns, Slater (2004) os define como aqueles acordados e 

elaborados pelos colaboradores, sem resultar de imposição da alta gerência. Desta maneira, os 

objetivos comuns nascem de um entendimento comum, de um consenso entre os colaboradores, 

de modo alavancar seu comprometimento na organização. Estes são vitais para a organização 

de aprendizagem, porque proporcionam os passos para chegar numa visão compartilhada. 

Quando os objetivos são claros e os indivíduos estão comprometidos, existe a 

legitimação e a real busca da realização dessas intenções, que passam a ser compartilhadas pelos 

integrantes da organização. Significa construir um objetivo comum que promova os interesses 

pessoais e organizacionais concomitantemente. Fleury e Fleury (1995, p. 21) entendem que 

“quando um objetivo é percebido como concreto e legítimo, as pessoas dedicam-se a aprender 

não como uma obrigação, mas por vontade própria, construindo visões partilhadas”. 

O conceito ainda esclarece que a partir do momento que as pessoas têm um objetivo 

em comum, elas se sentem parte essencial nos processos da organização, interessadas e 

motivadas a continuar um trabalho de excelência. Isso acontece de forma livre e espontânea, 

pois os colaboradores não veem os objetivos da organização como uma obrigação, mas sim 

como o seu próprio objetivo (SENGE, 2013). 

Para Van Assche et al. (2013), os objetivos comuns ou compartilhados são 

considerados fatores de sucesso, por facilitar a aprendizagem organizacional no que se refere 

às questões de adaptação e condições adversas, bem como por buscar equilíbrio entre 

cooperação e a competitividade na organização. 

Portanto, criar uma visão compartilhada e promover objetivos comuns implica em 

buscar imagens do futuro que se deseja e utilizá-las para promover o engajamento, a 

participação e a colaboração dos membros da organização, a fim de desenvolver um modelo 

mental compartilhado. 

 

  

http://www.jrmcoaching.com.br/blog/veja-como-criar-sinergia-e-como-ela-impacta-na-relacao-das-pessoas/
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2.4.4 Modelos mentais compartilhados 

 

Os modelos mentais tratam-se de um assunto de discussão de filósofos há muitos 

séculos. Este é um assunto difícil de ser trabalhado nas organizações, porque cada um tem uma 

percepção da realidade e seu ponto de vista. No entanto, os primeiros que devem ser trabalhados 

são os tomadores de decisão, para não limitarem as ações da organização (SENGE, 2013). 

Conforme Kim (1993), os modelos mentais produzem uma síntese entre crenças, 

valores e ponto de vista, individuais e compartilhados. Eles representam os resultados das 

aprendizagens adquiridas entre os indivíduos que, por sua vez, contribuem de modo recíproco 

para as aprendizagens dos grupos e da organização como um todo, gerando modelos mentais 

compartilhados. 

De acordo com Alavi e Leidner (2001), modelos mentais consistem em mapas mentais, 

crenças, valores, paradigmas e pontos de vista. Corroborando, Senge (2013) entende que os 

modelos mentais são crenças, valores, suposições, pressupostos e mentalidades profundamente 

arraigadas em nossas mentes. Para ele, este modelo está intrinsecamente associado à forma de 

ver e refletir sobre a organização e o mundo (generalizações), de esclarecer e melhorar a 

imagem que temos do todo, de verificar como moldar atos e decisões e de rever nossos modelos 

mentais e ajustá-los à realidade. Esses modelos afetam nossas ações, porque pessoas diferentes 

podem analisar o mesmo acontecimento através de óticas diferentes e entendê-lo de maneira 

absolutamente oposta, ou seja, os modelos mentais influenciam a percepção que temos sobre a 

realidade (SENGE, 2013). 

Na percepção de Souza (2004, p. 7), os modelos mentais retêm as diretrizes que 

norteiam as ações, ou seja, “transcendem à memória organizacional contida em rotinas escritas. 

Não são meramente o repositório de informações, mas processos ativos de construção de teorias 

da realidade que têm efeitos na ação”. 

Assim sendo, segundo Sheldrake (1995, p. 17): 

[...] qualquer modo novo de pensamento nasce, pela força das circunstâncias, dentro 

do âmbito dos hábitos de pensamento existentes. [...] os modelos de realidade 

vulgarmente aceitos – e muitas vezes chamados de paradigmas – assentam em 

suposições consideradas mais ou menos evidentes, as quais depressa se tornam 

habituais. 

 

Dentro deste contexto, os paradigmas dominantes são “os principais processos de 

coletivização das informações” (FREIRE et al., 2010a, p. 193), e segundo Kuhn (2006), para 

sua construção nas organizações eles necessitam dos seguintes elementos: Generalizações 
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Simbólicas, Paradigmas Metafísicos, Valores Compartilhados e Exemplares que devem ser 

“copiados” por todos.  

As generalizações simbólicas tratam-se das expressões utilizadas sem diálogo e 

aplicadas sem reserva pelos membros da organização. Eles sabem que os outros membros 

dentro da organização as compreenderam e interpretaram da mesma maneira, com base no saber 

adquirido anteriormente, e que para os de fora serão tratadas como enigmas. Essas estruturas 

funcionam, por um lado, como leis (que podem ser gradualmente corrigidas), e em outro, por 

definições (compromissos tautológicos) de símbolos. É por meio dos componentes formais da 

matriz cultural, gravados como padrão pelo grupo, que se estruturam os conhecimentos 

explícitos adquiridos, que proporcionam pontos de apoio para a aplicação dos conceitos e 

interpretação dos manuais (FREIRE et al., 2010a; KUHN, 2006). 

 Os Paradigmas Metafísicos são os compromissos de um grupo com suas crenças em 

determinados modelos, abrangendo a variedade heurística (conjunto de regras e métodos para 

a descoberta de caminhos à inovação ou à resolução de problemas) até o ontológico (natureza 

comum à totalidade e a cada um). Os paradigmas têm como finalidade proporcionar metáforas 

ou analogias à organização, ou seja, o que será aceito como ações possíveis, pois o que está 

gravado como padrão é que determina o que se deve perceber e como se deve interpretar o que 

se percebe (FREIRE et al., 2010a; KUHN, 2006). 

 Os Valores Compartilhados são constituídos a partir da construção da coerência entre 

os interesses do sujeito e os valores padronizados pelo grupo, propiciando a eles um sentimento 

de pertencer (FREIRE et al., 2010a; KUHN, 2006). 

Os Exemplares constroem um dos percursos para o fortalecimento dos Paradigmas 

Organizacionais. Para Kuhn (2006), os paradigmas são soluções adequadas aos problemas, e 

apontam como deve ser realizado o trabalho dos colaboradores, isto é, os exemplares acabam 

por reforçar esse percurso, devido à propensão do sujeito à aprendizagem com base na imitação. 

Cada aprendiz de uma mesma organização aprende os mesmos exemplares, por meio de 

manuais e treinamentos, o que define a estrutura da organização. E, quando a sua vivência se 

desenvolve, as generalizações simbólicas são cada vez mais exemplificadas por meio de 

diferentes exemplares, que serão assimilados à matriz cultural pela retroalimentação do próprio 

sistema (FREIRE et al., 2010a; KUHN, 2006). 

 Assim, nas organizações os indivíduos que se envolvem nesse processo de construção 

do conhecimento, concordando com os valores coletivos, compartilhando-os entre os demais e 

comprovando-os com suas vivências exemplares, tanto se favorecem da celeridade de seu 

próprio aprendizado, como da comodidade por sua aceitação pelo grupo. Para esses indivíduos 
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que apresentam equilíbrio, as dificuldades somente aparecerão quando eles forem provocados 

a enfrentar mudanças nos valores que os sustentam (FREIRE et al., 2010a) 

Deste modo, as organizações devem valorizar o capital humano e criar uma cultura de 

aprendizagem a partir modelos mentais compartilhados, para serem capazes de desenvolver 

vantagens competitivas e promoverem a aprendizagem organizacional (SENGE, 2013; VITRY, 

CHIA, 2015). 

Para Mohamed, Klimoski e Rentsch (2000), modelos mentais compartilhados referem-

se a um entendimento organizacional ou representação mental de conhecimento sobre 

elementos-chave do ambiente organizacional. Estes visam a desativação de modelos mentais 

individuais e constroem um novo modelo mental compartilhado nas organizações, com 

objetivos que não podem ser isolados, mas sim comuns (RODRIGUEZ et al., 2007; REED et 

al., 2010; VAN ASSCHE et al., 2013; SENGE, 2013).  

Nesta perspectiva, é importante que a cultura organizacional seja abrangentemente 

disseminada e trabalhada para otimizar o desempenho de suas equipes, e que o modelo mental 

da organização seja seguido, mesmo que conflite em algumas vezes com os modelos mentais 

de cada membro da organização. É imprescindível que haja um equilíbrio, visando a busca de 

uma visão compartilhada e objetivos comuns alinhados ao modelo mental para que a 

organização seja constantemente melhorada e tornando-se flexível e aberta a novas 

aprendizagens (SENGE, 2013). 

Por fim, fazendo uma relação entre os componentes “visão compartilhada”, “objetivos 

comuns” e “modelos mentais compartilhados”, compreende-se que primeiro se define uma 

visão compartilhada, isto é, aonde os membros da organização querem chegar juntos e 

coletivamente, para, assim, estabelecer-se os objetivos estratégicos comuns e, deste modo, 

alcançar essa visão. Com isso aplicado na organização, busca-se o desenvolvimento de modelos 

mentais compartilhados, ou seja, “o mesmo jeito de ver as coisas”, “de fazer as coisas”, para 

entender o caminho a ser alcançado com os objetivos comuns e implementar esta visão 

compartilhada.  

Definidos os modelos mentais compartilhados e suas relações, na sequência é 

apresentado o Quadro 7, com todos os componentes, suas definições e autores para GovA. Este 

Quadro apresenta as definições dos componentes de GovA identificados e escolhidos por se 

tratarem de clássicos na área, contemporâneos e mais citados na literatura. 

 

  

https://www.researchgate.net/profile/Richard_Klimoski
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2063467562_Joan_R_Rentsch
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Quadro 7 - Componentes de Governança da Aprendizagem 

Componentes Definição Autores 

Capacidade 

dinâmica 

Capacidade de a empresa administrar dinamicamente sua 

base de conhecimento ao longo do tempo, 

reconfigurando e realinhando os processos de 

investigação e prospecção de novos conhecimentos 

(exploration), e o aproveitamento e a retenção 

(exploitation) deste conhecimento na organização e em 

sua rede. 

Lichtenthaler e Lichtenthaler 

(2009) 

Capacidade de 

auto-organização 

Capacidade da organização de “ser criativa e inovadora 

por si só”, ou seja, ser agente autônomo de sua própria 

aprendizagem. 

McDaniel Jr, Lanham e 

Anderson (2009); Maillet et 

al. (2015) 

Informações 

confiáveis 

Informações que servem de base para a tomada de 

decisão, geram novos conhecimentos e levam ao alcance 

dos objetivos da organização. 

Kahaner (1996); Pierre e 

Peters (2005); Sawka (2006) 

Visão 

compartilhada 

Estabelecimento de objetivos comuns para alinhamento 

dos objetivos pessoais aos organizacionais, de modo a 

realizar o trabalho coletivo para chegar à visão de futuro 

da organização. 

Senge (1990,2013); García- 

Morales, Jiménez- 

Barrionuevo e Mihi-

Ramárez (2011). 

Objetivos comuns 
Compartilhamento de um mesmo entendimento, após a 

troca de ideias e para se chegar a um consenso. 

Van Assche et al. (2013); 

Senge (2013); Vitry e Chia 

(2015) 

Modelos mentais 

compartilhados 

É um entendimento organizacional, ou seja, o modo 

como os membros veem a organização a partir de suas 

crenças, valores, ponto de vista e percepção de realidade, 

buscando compreender os objetivos comuns a serem 

alcançados e implementar a visão compartilhada 

Mohamed, Klimoski e 

Rentsch (2000); Senge 

(2013); Vitry e Chia (2015). 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

A partir do diálogo entre diferentes autores identificados na literatura, pode-se 

compreender o processo de mecanismos e os componentes de GovA (Figura 11) para melhoria 

do desempenho organizacional. 
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Figura 11 - Processo de mecanismos e componentes de GovA 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

 

Assim, complementando a Figura 9, a Figura 11 acrescenta os componentes 

capacidade dinâmica e de auto-organização, informações confiáveis, visão compartilhada 

e objetivos comuns e modelos mentais compartilhados, que são essenciais para o 

processamento do Ciclo de Conhecimento e para percorrer, na sequência, o Ciclo de 

Aprendizagem Organizacional, a Governança do Conhecimento e a Governança da 

Aprendizagem Organizacional. 

Ressalta-se que, além dos mecanismos e componentes, faz necessário identificar os 

ambientes facilitadores para governar a Aprendizagem Organizacional. 

 

2.5 AMBIENTES DE APRENDIZAGEM PARA GOVERNANÇA DA APRENDIZAGEM 

ORGANIZACIONAL 

 

Lembrando que Sanzo et al. (2015), Murray, Caulier-Grice e Mulgan (2010) e Deutsch 

(2001) destacam a importância do espaço para colaboração e cooperação, esta tese resgata as 

publicações seminais de Gestão do Conhecimento que tratam do ambiente físico, virtual, 

individual e coletivo como propulsores da Aprendizagem Organizacional, são eles: Nonaka e 

Konno (1998); Nonaka, Toyama e Konno (2002); Nonaka e Toyama (2003, 2005); Nonaka e 
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Takeuchi (2008); e Nonaka, Von Krogh e Voepel (2006). Além destes, na atualidade foi 

identificada a publicação de Freire e Silva (2016), que apontam oito elementos que devem ser 

gerenciados para constituir ambiente voltado para aprendizagem. 

Para criação desses ambientes são necessários os seguintes elementos: motivação para 

participar (KING, 2009); mudança do modelo mental (KEEN; MAHANTY, 2006; THOMAS; 

ALLEN, 2006; LÖF, 2010; VITRY; CHIA, 2015); e um clima organizacional (CHEN; 

MOHAMED, 2008) propício para a aprendizagem organizacional. 

Nesta seção serão abordados os Ambientes de Aprendizagem nas organizações, 

denominados de BA (NONAKA; KONNO, 1998; NONAKA; TOYAMA; KONNO, 2002; 

NONAKA; TOYAMA, 2003, 2005; NONAKA; TAKEUCHI, 2008; NONAKA; VON 

KROGH; VOEPEL, 2006) e 8C’s (HENRIQUES, 2004; KROLL, 2001; ALMEIDA, 2007; 

DAMBRÓ; REIS; ZUCCO, 2009; FREIRE; NAKAYAMA; SPANHOL, 2010; FREIRE et al., 

2010b; FREIRE; SILVA, 2016). 

 

2.5.1 Modelo BA 

 

O conceito de BA, inicialmente postulado por Kitaro Nishida e disseminado pelo 

filósofo Shimizu, significa “um local” ou “lugar determinado” (NONAKA; KONNO, 1998; 

NONAKA; TAKEUCHI, 2008). 

Pesquisas têm evidenciado que o conhecimento está incorporado no indivíduo, e é, 

portanto, sensivelmente dependente do contexto organizacional. Assim, para criar e 

compartilhar conhecimento entre os indivíduos nas organizações, é necessário a utilização do 

BA, que representa um momento de interação e compartilhamento, onde se cria uma cultura 

compartilhada, confiança, estima mútua e empatia (NONAKA; TOYAMA; KONNO, 2002; 

NONAKA; VON KROGH; VOEPEL, 2006).  

O BA é um ambiente de interesse comum, que envolve um espaço físico (por exemplo 

uma sala de reunião, um escritório), virtual (e-mail e outras TIC) e mental (ideias e modelos 

mentais compartilhados). A partir desse ambiente, o conhecimento é criado, compartilhado e 

utilizado por comunidades de prática, que se trata da existência de grupos de pessoas que 

possam ser mobilizados para resolver problemas e permitir que a organização atinja suas metas 

(NONAKA; TOYAMA; KONNO, 2002; NONAKA; VON KROGH; VOEPEL, 2006). 

Para Nonaka e Toyama (2008), o BA é um contexto compartilhado dinâmico que pode 

ultrapassar tempo, espaço e os limites organizacionais para criação de conhecimento. Nele o 

conhecimento individual é continuamente compartilhado, criado e utilizado por meio da espiral 
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do conhecimento, pois para criação do conhecimento é necessário ter um contexto físico 

específico em termos de tempo, espaço e relacionamento, onde a informação adquirida passa a 

ter significado por meio da interpretação, sendo essa informação transformada em 

conhecimento (Figura 12). 

 

Figura 12 - Representação conceitual de BA 

 
Fonte: Nonaka e Toyama (2008, p. 100). 

 

O BA pode ser classificado por duas dimensões de interação (individual e coletivo) e 

de meio de comunicação (presencial ou virtual). A dimensão de interação é definida por ser 

individualizada ou coletiva. Enquanto, a outra dimensão refere-se ao meio de comunicação 

utilizado nas interações, presencial em encontros entre pessoas ou virtual com o uso de livros, 

manuais, memorandos, e-mails ou teleconferência (Figura 13). 

Segundo os autores Nonaka e Konno (1998) e Nonaka, Toyama e Konno (2002), 

existem quatro tipos de ba e cada um deles suporta um modo de conversão de conhecimento 

das fases do modelo SECI. A Figura 13 apresenta os quatro tipos de BA: de origem (originating 

ba), de interação (interacting ba ou dialoguing ba), sistêmico (systemising ba ou cyber ba) e o 

de exercício (exercising ba).  
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Figura 13 - Representação de BA 

 
Fonte: Nonaka, Toyama e Konno (2002). 

 

Para Nonaka e Takeuchi (1998), o BA de origem (originating ba) é definido pela 

interação individual e presencial. É o encontro de pessoas em um espaço físico onde os 

indivíduos trocam sentimentos, emoções, experiências e modelos mentais, removendo assim 

barreiras que dificultam a troca de conhecimento tácito por meio da empatia, comprometimento 

e confiança. Representa o processo da socialização, no qual se inicia o processo da criação de 

conhecimento e está associado à cultura e à visão da organização (NONAKA; TOYAMA; 

KONNO, 2002). 

O BA de interação (interacting ba) (NONAKA; KONNO, 1998), posteriormente 

denominado Dialoguing Ba (NONAKA; TOYAMA; KONNO, 2002; NONAKA; TOYAMA, 

2003, 2005), é definido pela interação coletiva e presencial. Este BA, em relação ao originating 

ba, é mais conscientemente construído, pois, por meio de diálogo, indivíduos compartilham 

suas experiências e habilidades, convertendo-as em termos e conceitos comuns. O dialoguing 

ba funciona como uma plataforma para o processo de externalização do conhecimento, onde o 

conhecimento tácito torna-se explícito (NONAKA; TOYAMA; KONNO, 2002). 

O BA sistêmico (systemising ba ou cyber ba) é definido por interações coletivas e 

virtuais. É um espaço de combinação de novos conhecimentos explícitos gerados a partir dos 

conhecimentos existentes na organização, de maneira a alcançar uma grande quantidade de 

pessoas. Nesta fase, as ferramentas de tecnologias da informação e comunicação, como 

ambientes virtuais de aprendizagem, exercem um papel relevante para a criação e 

sistematização deste BA. O objetivo do BA Sistêmico é a disseminação eficaz e eficiente do 

conhecimento explícito (NONAKA; TOYAMA; KONNO, 2002; NONAKA; TOYAMA, 

2003, 2005). 

E o BA de exercício (exercising ba) é definido por interações individuais e virtuais, 

onde o conhecimento socializado, externalizado e combinado é novamente interpretado e 
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internalizado pelo sistema cognitivo dos indivíduos. Neste tipo de BA ocorre a transformação 

de conhecimento explícito em conhecimento tácito, ou seja, o conhecimento criado é 

internalizado na forma de novos conceitos e práticas de trabalho (NONAKA; TOYAMA; 

KONNO, 2002). 

Em suma, cada um dos tipos de BA pode apresentar elementos complexos o suficiente 

para o processo de gestão e criação de conhecimento. No entanto, percebe-se que é fundamental 

que haja interações entre os diferentes níveis de BA, para ampliar ainda mais o processo de 

criação e compartilhamento do conhecimento (NONAKA; TOYAMA; KONNO, 2000). 

Assim sendo, além do ambiente para aprendizagem BA de Nonaka e Takeuchi (1998) 

e de Nonaka, Toyama, Konno (2002), existe também o ambiente colaborativo 8C’s de Freire e 

Silva (2016), que será detalhado na seção subsequente. 

 

2.5.2 Modelo 8C’s 

 

O modelo de ambiente para aprendizagem 8C’s, proposto por Freire e Silva (2016), 

foi criado com base nos estudos de Almeida (2007), Dambró, Reis e Zucco (2009), Freire, 

Nakayama e Spanhol (2010), Freire et al. (2010b), Henriques (2004) e Kroll (2001), e resultou 

nos seguintes elementos: cultura organizacional para o compartilhamento do conhecimento; 

colaboração; elevação do nível de consciência dos colaboradores, para que percebam a 

importância de seu papel para a cadeia de valor e crescimento da empresa; conquista da 

confiança dos colaboradores na organização e nos pares; comunicação aberta, para ouvir e ser 

ouvido; e criação de competências que levarão a organização ao desenvolvimento sustentável 

(Figura 14).  

Figura 14 - Ambiente 8C’s para aprendizagem 

 
Fonte: Freire e Silva (2016, p. 607). 
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Em seu modelo de ambiente 8C’s, Freire e Silva (2016) elencam elementos que 

buscam fortalecer a colaboração, como valorizar o tempo de discussão, as trocas, as 

negociações, a busca de consenso, o entendimento entre as partes, a mediação, a integração, a 

interação e as relações, de maneira a promover a aprendizagem alinhada à estratégia 

organizacional.  

Neste sentido, esses elementos do ambiente 8C’s serão detalhadamente descritos na 

próxima seção. Para a elaboração desta tese buscou-se a compreensão dos termos, além das 

explicações das autoras Freire e Silva (2016), apoiando-se em outras publicações que 

descrevem os termos. 

 

2.5.2.1 Conhecimento 

 

As organizações vêm percebendo, ao longo do tempo, que o conhecimento é um 

recurso crucial que deve ser gerenciado criteriosamente para alcançar os objetivos 

organizacionais (GUPTA; IYER; ARONSON, 2000). 

Diante da importância do conhecimento, Davenport e Prusak (2004, p. 6) o conceituam 

como: 

[...] uma mistura fluida de experiência condensada, valores, informação 

contextual, insight experimentado, a qual proporciona uma estrutura para a 

avaliação e incorporação de novas experiências e informações. Ele tem origem 

e é aplicado na mente dos conhecedores. Nas organizações, ele costuma estar 

embutido não só em documentos ou repositórios, mas também em rotina, 

processos, práticas e normas organizacionais. 

 

Da mesma forma, Von Krogh, Nonaka e Ichio (2001) definem conhecimento como 

“crença verdadeira e justificada”. Assim, os indivíduos explicam a veracidade de suas crenças 

baseados nas percepções de mundo, ponto de vista, sensibilidade pessoal e experiência 

individual. Deste modo, quando se cria conhecimento verifica-se uma nova situação e a 

comprovação das crenças. 

No entendimento de Al-Alawi, Al-Marzooqi e Mohammed (2007, p. 22, tradução 

nossa), o conhecimento pode ser conceituado como “uma combinação de experiência, valores, 

informações contextuais e uma visão especializada que ajuda a avaliar e incorporar novas 

experiências e informações”. Desta maneira, o conhecimento não existe apenas em documentos 

e repositórios, mas se torna incorporado à mente das pessoas ao longo do tempo e é demonstrado 

por meio das suas ações e comportamentos (GAMMELGAARD; RITTER, 2000). 
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Choo e Alvarenga-Neto (2010) entendem que o conhecimento está na mente humana, 

é um ato de criação social e cultural (perspectiva construtivista), algo fluído, dinâmico, 

intangível, tanto tácito (informal, subliminar) como explícito (formalizado), incorporado a 

grupos e indivíduos e socialmente construído. 

Por isso, Debowski (2006) explica que o conhecimento é um subproduto da 

aprendizagem, pois envolve a criação, compartilhamento, processamento e uso da informação 

na mente de um indivíduo.  

Segundo Chen e Mohamed (2007), conhecimento é uma crença justificada que 

aumenta a capacidade de uma ação efetiva (NONAKA; TAKEUCHI, 2004). Ele pode ser visto 

como uma informação possuída na mente dos indivíduos, ou seja, uma informação 

personalizada (que pode ou não ser nova, única, útil ou precisa) que está relacionada a fatos, 

procedimentos, conceitos, interpretações, ideias, observações e julgamentos (ALAVI; 

LEIDNER, 2001). 

No entanto, o conhecimento individual pode se transformar em organizacional, quando 

é compartilhado espontaneamente dentro da organização por meio do contexto organizacional 

(BA) e comunidades de prática e conteúdos organizacionais, os quais envolvem as pessoas, 

lideranças, processos e tecnologias, de maneira a interagirem em busca de um objetivo comum. 

Desse modo, para gerar conhecimento deve haver diálogo para solucionar divergências e 

conflitos e alcançar compartilhamento de conhecimento, a fim de adotar as melhores práticas 

para a organização (NONAKA; TOYAMA; KONNO, 2002; NONAKA; VON KROGH; 

VOEPEL, 2006). 

O conhecimento organizacional está relacionado à experiência adquirida por meio de 

tentativas e erros, à criação de modelos mentais e à aprendizagem entre indivíduos e grupos, 

abrangendo ideais e ideias. Envolve também a gênese do conhecimento referente à 

transformação do conhecimento tácito em explícito, como a linguagem figurada e os símbolos, 

à transferência por meio do compartilhamento de conhecimento pessoal com outros e à criação 

de novos conhecimentos para a inovação (NONAKA; TAKEUCHI, 2004). Por isso, na 

organização existem os processos de criação, compartilhamento ou transferência e uso de 

conhecimento (CHOO; ALVARENGA-NETO, 2010). 

Nonaka e Takeuchi (2004) definem que o conhecimento a ser gerado e compartilhado 

nas organizações possui duas dimensões: a epistemológica e a ontológica, como apresentado 

na Figura 15.  

 

  

https://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=https://www.researchgate.net/publication/220041114_The_Knowledge-Creating_Company%3Fel%3D1_x_8%26enrichId%3Drgreq-ccf522da-b224-4af6-b6a8-da4bdaf95836%26enrichSource%3DY292ZXJQYWdlOzIzNTI1MDEyNztBUzoxMjQ4MjQ0NDE1OTM4NThAMTQwNjc3MTg3NDMwOQ%3D%3D
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Figura 15 - Dimensões da criação do conhecimento 

 
Fonte: Nonaka e Takeuchi (2004). 

 

Na dimensão epistemológica, o conhecimento pode ser dividido em tácito e explícito. 

O conhecimento tácito “é aquele que não pode ser expresso em palavras” (SVEIBY, 2003, p. 

42). Isto é, é aquele conhecimento considerado “não codificável, que não pode ser transmitido 

por documentos escritos e que está presente no cérebro humano” (REIS, 2004, p. 4). Já o 

conhecimento explícito é definido por Nonaka e Takeuchi (2004, p. 7) como sendo: 

 

[...] conhecimento expresso em palavras e números, facilmente comunicado e 

compartilhado sob a forma de dados, fórmulas científicas, procedimentos codificados, 

processados por um computador e transmitidos eletronicamente ou armazenado em 

banco de dados. 

 

Esta dimensão desenvolve-se por meio do modelo SECI (Socialização, Externalização, 

Combinação e Internalização), onde ocorre a distinção entre os conhecimentos a partir da 

conversão do conhecimento tácito em explícito, considerando que estes se integram e interagem 

por meio da linguagem (símbolos, metáforas e analogias) para, deste modo, gerarem a espiral 

do conhecimento (NONAKA; TAKEUCHI, 2004). 

Na percepção de Gupta, Iyer e Aronson (2000), o conhecimento tácito acontece no 

domínio da aprendizagem subjetiva, cognitiva e experiencial, enquanto o explícito com 

conhecimentos mais objetivos, racionais e técnicos (dados, políticas, procedimentos, software, 

documentos). 
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Ainda sobre a dimensão epistemológica, os modos de conversão do conhecimento 

geram diferentes tipos de conhecimento, tais como compartilhado, conceitual, sistêmico e 

operacional (Figura 16). 

 

Figura 16 - Espiral do conhecimento organizacional 

 
Fonte: Nonaka e Takeuchi (2004, p. 80). 

 

Especificando, na Socialização surge o conhecimento compartilhado, com o 

desenvolvimento de modelos mentais e as habilidades técnicas, por meio de wokshops, 

seminários, estágios e conferências. A Externalização origina o conhecimento conceitual, no 

qual se estabelecem metáforas e analogias para criação do conhecimento, com o diálogo ou 

reflexão coletiva. Na Combinação, obtém-se o conhecimento sistêmico, aplicado, por exemplo, 

na produção de protótipos e tecnologias para novos componentes, ou seja, é a junção do 

conhecimento novo com o existente, advindo de outros setores da organização e cristalizados 

na rede, como um novo produto, processo ou serviço. Já a Internalização traz o conhecimento 

operacional, ou seja, consiste em aprender fazendo, e está relacionado a processos produtivos, 

gestão de projetos e implementação de políticas organizacionais (NONAKA; TAKEUCHI, 

2004; GUPTA; IYER; ARONSON, 2000). 

Neste caminho, na outra dimensão, denominada “ontológica”, ocorre a transformação 

do conhecimento individual em organizacional, por meio de cinco fases: compartilhamento de 

conhecimentos tácitos; criação de conceitos; justificação de conceitos; construção de um 

arquétipo; e difusão interativa do conhecimento (NONAKA; TAKEUCHI, 2004). O 

“compartilhamento do conhecimento tácito” é criado por meio da conversão do conhecimento 

ocorrida a partir da socialização; a “criação de conceitos” é a conversão do conhecimento 
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constituído por meio do processo de externalização, ou seja, é o conhecimento criado na fase 

da socialização, a partir de modelos mentais ou metáforas; a “justificação de conceitos” é a 

justificativa do conceito que foi elaborado anteriormente, considerando as normas aplicadas na 

organização; a “construção de um arquétipo” trata-se da concretização do conhecimento 

conceituado e justificado, o qual assume uma estrutura organizacional referente ao 

conhecimento gerado pelo processo de combinação e difusão interativa do conhecimento, que 

decorre de todo conhecimento elaborado nas fases anteriores e é disseminado dentro ou entre 

as organizações (NONAKA; TAKEUCHI, 2004). 

Por sua vez, Choo (2003) considera que existam três tipos de conhecimentos nas 

organizações: 1) o conhecimento tácito (POLANYI, 1983); 2) o conhecimento fundamentado 

em regras (explícito); e 3) o conhecimento vinculado à experiência (cultural). O primeiro 

consiste nas habilidades das pessoas, no know-how e na intuição. O autor propõe que, para 

transferir conhecimento tácito, são necessárias a tradição e a experiência compartilhada, por 

meio de exemplos ou treinamentos. O segundo consiste em conhecimento explícito utilizado 

para integrar ações a situações envolvendo regras apropriadas. Deve ser utilizado para desenhar 

rotinas, procedimentos operacionais padrão e estruturas de dados gravados, para que a empresa 

estabeleça níveis de operação e controle eficientes. E o terceiro faz parte da cultura 

organizacional e é comunicado por meio de textos orais e verbais, tais como histórias, 

metáforas, analogias, visões e declaração de missão. Para o autor, este terceiro tipo institui 

comprometimento por meio de um significado comum. 

Neste sentido, as organizações possuem como desafio desenvolver a habilidade de 

criar um contexto favorável para integrar o conhecimento individual (tácito e explícito) a outros 

conhecimentos externos e aplicá-los no desenvolvimento de novas capacidades. O 

benchmarking, auditorias de conhecimento e melhores práticas para desenvolvimento de 

colaboradores são apontadas como os mais importantes para o desenvolvimento de 

conhecimento organizacional e ativos intangíveis (GRANT, 1996; SPENDER, 1998). 

 Por isso, o conhecimento é o principal fator de diferenciação competitiva e sua gestão 

é fator determinante para o crescimento e sustentação das organizações (GRANT, 1996). 

Assim, para haver criação e compartilhamento do conhecimento deve-se ter a conquista da 

confiança dos colaboradores na organização, de modo a colaborar para o desenvolvimento do 

ambiente de aprendizagem. 
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2.5.2.2 Confiança 

 

A palavra confiança tem origem no termo em latim confidentia, que por sua vez vem 

de confidere, que significa “acreditar plenamente”. Confidere é formado pelo intensificativo 

“con” mais “fidere”, cujo significado é crer ou acreditar. Ou seja, pode-se dizer que confiar é o 

mesmo que acreditar plenamente em algo ou alguém. 

O construto confiança é abordado por diferentes áreas do conhecimento, tais como 

filosofia, sociologia, psicologia, pedagogia e ciências políticas; e por inúmeros autores, todavia 

ainda não há consenso na literatura para sua definição (BECKER; NAGEL; 2013; PIRSON, 

2006). 

Segundo Terra (2005, p. 127), confiança: 

 

[...] não quer dizer afinidade ou amizade. No contexto da Gestão do Conhecimento, 

confiança entre as pessoas tem a ver com as seguintes evidências: confiança na 

competência do trabalho dos colegas, confiança no sentido de que as pessoas não 

escondem ou sonegam informação, confiança de que prevalecem atitudes de crítica 

construtiva, confiança de que desentendimentos são tratados de forma transparente e 

profissional. 

 

Sol, Beers e Wals (2013, p. 37, tradução nossa), baseado em Peeman (2009), definem 

confiança “como a expectativa de que os outros agirão de uma maneira que é agradável para 

você, sem você intervir”, ou seja, com credibilidade. E esta “[...] confiança entre os membros 

facilitam a aprendizagem dentro e fora da equipe” (NAKAYAMA et al., 2007, p. 2). 

Conforme Soares et al. (2009), o termo confiança é constituído diante de três 

referenciais: diminuição da vulnerabilidade, com base em uma expectativa positiva e gerando 

reciprocidade, diminuindo assim o oportunismo e a vulnerabilidade geradas nas interações. 

No contexto organizacional, a construção da confiança entre os colaboradores tem 

cinco condições: comportamento confiável, demonstração de capacidade, compartilhamento de 

informações, demonstração de preocupação com o outro e demonstração de harmonia 

(NAKAYAMA, PILLA, BINOTTO, 2006). Para Robbins (2005), uma vez que estas condições 

se manifestem, as chances de conflito se reduzem, pois os problemas de comunicação, a pouca 

abertura e a inadequada administração dos anseios dos colaboradores levam ao conflito. 

Especificando as condições da confiança, Nakayama, Pilla e Binotto (2006), Mayer, 

Davis e Schoorman (1995) e Buttler (1993) explicam que o comportamento confiável influencia 

na credibilidade da pessoa ou do sistema desenvolvido, que é gerada pela demonstração de 

procedimentos e comportamentos estáveis. A demonstração de capacidade, por parte de uma 
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equipe, é diretamente proporcional a sua capacidade de ser confiada, pois demonstra ter 

competência, poder, habilidade e o conhecimento de fazer o que é preciso, de modo a gerar 

segurança e confiança no relacionamento mútuo. Já o compartilhamento de informações, entre 

outros significados, indica a condição de ser aberto e receptivo mentalmente. A demonstração 

de preocupação significa que uma equipe acredita que outro grupo não irá se aproveitar 

desonestamente dela, pois vai além do comportamento não-egoísta, é ser verdadeiramente 

interessado e considerar a felicidade do outro primeiramente. E o comportamento de 

demonstração de harmonia significa existir na relação profissional uma mistura de sentimentos, 

interesses, opiniões, propósitos e valores que se equilibram e assemelham-se entre o pertencente 

a um grupo e ao outro. 

Ainda no contexto organizacional, a confiança trata de um fator que facilita o 

compartilhamento de conhecimento e experiência em redes de múltiplos atores para superar 

diferenças mútuas (VITRY; CHIA, 2015; SOL; BEERS; WALS, 2013, TERRA, 2005; PAUL; 

McDANIEL, 2004). Neste sentido, a confiança pode promover a aprendizagem e a inovação 

para solução dos problemas antes da tomada de decisão (PAUL; McDANIEL, 2004). Por isso, 

diante de diferentes panoramas nas organizações, havendo confiança, torna-se mais difícil a ela 

ficar vulnerável aos atos dos outros (SOL; BEERS; WALS, 2013). 

Nesta perspectiva, a confiança desempenha um papel importante no compartilhamento 

de informação e conhecimento, tendo em vista que “os indivíduos devem confiar que os outros 

estejam dispostos a ouvir e a reagir as suas ideias” (VON KROGH; ICHIJO; NONAKA, 2001, 

p. 61). Para tanto, esta confiança deve gerar trocas, buscar por um objetivo comum e produzir 

novos conhecimentos e inovação (COHEN, 1998). 

A confiança ocorre simultaneamente em diversos níveis da organização, tais como alta 

administração, líderes, equipes de trabalho, colaboradores e parcerias. Por isso, é importante 

compreender que a confiança entre os membros de uma equipe facilita a aprendizagem, o 

compartilhamento do conhecimento, bem como é relevante na formação e na manutenção de 

relacionamentos organizacionais em diversos contextos (MORGAN; HUNT, 1994; 

SIRDESHMUKH; SINGH; SABOL, 2002, NAKAYAMA et al., 2007). 

Deste modo, Fock e Koh (2006) explicam que quando existe confiança entre os 

membros na organização, a colaboração ocorre de maneira espontânea e por meio de valores 

compartilhados. 

Uma questão importante para o desenvolvimento da confiança é o compartilhamento 

de modelos mentais e o uso de uma linguagem compartilhada. Conforme explica Sartor (2002, 

p. 96): 
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O uso da linguagem está vinculado a sensações, sentimentos, ações e pensamentos. 

Se a linguagem é um processo complexo, o significado de uma palavra tende a alterar-

se e a provocar mudanças e avanços na relação entre pessoas. É essa associação entre 

ações e pensamentos que dá início à construção de uma nova forma de ver e combinar 

diferentes processos interpessoais.  

 

Assim sendo, nos estudos realizados por Andrade, Fischer e Stefano (2011), os autores 

indicam que a confiança interfere na percepção das pessoas positivamente, o que contribui para 

melhorar o desempenho organizacional. Os autores ainda entendem que ela nasce do 

compartilhamento de valores, do diálogo e, por facilitar o trabalho em equipe, pode gerar mais 

conhecimento, inovação e aprendizagem. 

Corroborando, a confiança é responsável por influenciar o desempenho e o 

comportamento dos colaboradores, solucionar os problemas, reconhecer e sustentar os líderes, 

negociar ganhos mútuos e gerar comprometimento organizacional (LAMSA; PUCETAITÉ, 

2006). Ou seja, a confiança nas organizações consiste em uma condição indispensável para o 

bem-estar entre os colaboradores, além de proporcionar vantagem competitiva. 

Enfim, conforme Islam et al. (2011), muitos pesquisadores acreditam que quando as 

pessoas confiam umas nas outras, elas estão mais dispostas a compartilhar conhecimento, bem 

como estão mais propensas a ouvir, absorver e compartilhar os conhecimentos, cocriando 

(RANDALL; GRAVIER; PRYBUTOK, 2011; BAKKER et al., 2006; ANDREWS; 

DELAHAY, 2000; LEVIN, 1999; MAYER; DAVIS, SCHOORMAN, 1995; TSAI; 

GHOSHAL, 1998). Por isso, além de ter confiança, é necessário o compartilhamento do 

conhecimento para processar o ambiente de aprendizagem e alcançar os objetivos da 

organização. 

 

2.5.2.3 Compartilhamento 

 

O conceito de compartilhamento do conhecimento (CC) surgiu na década de 90, a 

partir da teoria da visão baseada no conhecimento. Esta teoria afirmava que as organizações 

deveriam se tornar criações, transmissões, integração e laboratórios de conhecimento, em que 

o conhecimento seria reconhecido como o recurso estratégico mais importante (GRANT, 1996) 

para obtenção de vantagens competitivas e criação de valor (NONAKA; TAKEUCHI, 2004).  

 Compartilhar conhecimento vem da expressão em inglês knowledge sharing, que tem 

dois significados: o primeiro implica dar uma parte, que constitui um ato de generosidade, e o 

segundo significa ter algo em comum, com crenças compartilhadas (FONG; CHU, 2006). Deste 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#11
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#11
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#11
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modo, CC é um meio pelo qual organização obtém acesso ao seu próprio conhecimento e ao de 

outras organizações (NONAKA, 1991). 

Entre diversas definições de CC, o quadro 8 apresenta algumas delas. 

 

Quadro 8 - Definições de compartilhamento do conhecimento 

Autor(es) Definições 

Kogut e Zander 

(1992) 

CC é a aprendizagem individual e a criação de novos conhecimentos que ocorre 

quando as pessoas combinam e trocam os seus conhecimentos umas com as outras.  

Bartol e Srivastava 

(2002) 

CC é o compartilhamento de informações, ideias, sugestões e experiências 

organizacionalmente relevantes, do indivíduo com outros. 

Nonaka e Takeuchi 

(2004) 

CC é o processo que envolve a troca de conhecimento visando, a partir desse novo 

conhecimento individual, que as organizações sejam mais eficientes e difundam e 

incorporem novas tecnologias a produtos e serviços.  

Kim e Lee (2006) 

CC é a capacidade de os membros de uma organização para troca de experiências, 

conhecimento especializado, valores, informação contextual e insights, visando criar 

quadros institucionais para a avaliação e inclusão de novas experiências e informações. 

Buono (2005) 
CC é a ocorrência efetiva de comunicação e transmissão do conhecimento das fontes 

armazenadoras entre os colaboradores. 

Lin, Lee e Wang 

(2009) 

CC é uma cultura de interação social que envolve a troca de conhecimento, 

experiências e habilidades dos colaboradores em toda a organização. 

Ling, Sandhu e Jain 

(2009) 
CC é a disseminação de informação e de conhecimento em toda a organização. 

Freire et al. (2010b) 

CC baseia-se no conceito de que a aprendizagem se processa na vivência social dos 

participantes, ou seja, é na prática sociocultural que cada participante tem a 

oportunidade de se aproximar de conhecimentos que assimilará para aperfeiçoar sua 

prática. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Na literatura, de acordo com Islam et al. (2011), o compartilhamento de conhecimento 

pode ser visto de duas maneiras. Eles explicam que há autores que consideram o 

compartilhamento de conhecimento como parte exploitation (McELROY, 2003) e outros o 

consideram como parte da fase de exploration (SWAN et al., 1999). De acordo com McElroy 

(2003), a exploitation refere-se ao processo de captura, transferência e utilização de 

conhecimento em outras situações semelhantes, enquanto a exploration envolve processos onde 

o conhecimento é compartilhado, sintetizado e um novo conhecimento é criado.  

Na percepção de Bakker et al. (2006), existe uma diferença entre o compartilhamento 

do conhecimento como parte de exploitation do conhecimento (criação) e como parte da fase 

de exploration do conhecimento (integração). O compartilhamento de conhecimento como 

parte da criação de conhecimento ocorre por meio de discussões em grupo, com os indivíduos 

trabalhando juntos para resolver um problema, ou seja, os colaboradores definem os problemas 

juntos, compartilham suas visões, opiniões e informações para encontrar uma solução juntos. 

Por outro lado, compartilhamento de conhecimento para integrar o conhecimento ocorre de um 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#11
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#11
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#11
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#11
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#11
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indivíduo para outros de uma só vez e simultaneamente, como por exemplo, por meio de 

broadcasting2 (BAKKER et al., 2006). 

Conforme Allee (1997), o sucesso do compartilhamento do conhecimento implica que 

ele é canalizado entre emissor e receptor, ou seja, quando a informação é comunicada. Para 

isso, verifica-se que compartilhar conhecimento é crucial para haver competitividade 

organizacional e é um recurso importante utilizado pelas organizações como fonte de criação 

de valor (GRANT, 1996; NONAKA, 1991; SPENDER; GRANT, 1996; TEECE, PISANO; 

SHUEN, 1997; ALAVI; LEIDNER, 2001; GOLD; MALHOTRA; SEGARS, 2001, CHEN; 

MOHAMED, 2008 ).  

Corroborando, Davenport e Prusak (2004) e Syed-Ikhsan e Rowland (2004) também 

compreendem que o compartilhamento de conhecimento é fundamental para o sucesso de uma 

organização e que desempenha um papel essencial no processo organizacional, porque auxilia 

a organização a transferir novas ideias e soluções (ISLAM et al., 2011). Assim sendo, quando 

os colaboradores interagem entre si na geração de ideias, eles promovem o compartilhamento 

de conhecimento e, consequetemente, o fluxo de conhecimento entre indivíduos, equipes e 

organizações (GEE-WOO; KIM, 2002; HUANG; NEWELL, 2003).  

Desse modo, o compartilhamento de conhecimento impacta significativamente na 

aprendizagem organizacional e na sua eficácia (YANG, 2007), por envolver a troca de 

conhecimentos, experiências e habilidades (LIN, 2007). Por isso, quanto mais compartilhado o 

conhecimento, mais fácil será para replicá-lo (REYES; ZAPATA, 2014). 

 Na visão de Cummings (2003), compartilhar conhecimento é importante, porque faz 

com que os membros da organização compreendam as ideias e os pontos de vista uns dos outros, 

compartilhando experiências de maneira voluntária, o que envolve processos de aprendizagem 

(KIM; LEE, 2006). Desta forma, a aprendizagem ocorre por meio de trocas de conhecimento e 

vivências e também por meio do desempenho de tarefas que requerem a participação de todo o 

grupo e não mais apenas sendo fruto do trabalho individual (CELADON, 2005). 

Como entende Terra (2005, p. 129), o compartilhamento do conhecimento: “[...] leva 

ao autoaprendizado, pois leva à reavaliação de pressupostos, síntese de ideias anteriores, 

aquisição de novos insights e aplicação de experiência anterior em novos contextos e novas 

demandas.”. Portanto, para ocorrer compartilhamento de conhecimento de maneira efetiva, é 

essencial que exista uma linguagem comum, confiança, comunicação aberta entre os membros 

da equipe e influência dos líderes (ISLAM et al., 2011). Mas, para que isso ocorra, deve ser 

 
2 Broadcasting é um método de transferência de mensagem para todos os receptores simultaneamente. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#11
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#11
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#12
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#12
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facilitada a troca de conhecimentos (tácito e explícito) e a criação conjunta de novos 

conhecimentos na organização (HOOFF; RIDDER, 2004).  

Lin, Lee e Wang (2009) apontam os atributos referentes às quatro dimensões que 

influenciam o compartilhamento de conhecimento. Com base nessas dimensões e atributos, é 

possível identificar os fatores mais relevantes e quais as melhores maneiras para promover o 

compartilhamento de conhecimento (Quadro 9). 

 

Quadro 9 - Dimensões que influenciam o compartilhamento de conhecimento 

Dimensões Atributos 

Cultura corporativa  

Redes sociais  

Confiança interpessoal  

Cultura de compartilhamento  

Orientação de aprendizagem  

Recompensas organizacionais 

Motivação de empregados 

Benefícios recíprocos  

Conhecimento de autoeficácia  

Oportunidade de ajudar os outros  

Reputação 

Liderança 

Visão e metas  

Apoio da alta direção  

 Encorajamento da alta direção 

 Clima favorável da liderança  

Tecnologia da Informação 

Infraestrutura tecnológica  

Utilização de base de dados  

Redes de conhecimento 

Fonte: Lin, Lee e Wang (2009, p. 38). 

 

Em suma, no nível organizacional o compartilhamento do conhecimento influencia 

diretamente na motivação, cultura, colaboração, confiança, aprendizagem, clima, liderança e TI 

(HANSEN, MORS, LOVAS, 2005), superando, assim, barreiras para a busca das estratégias da 

organização (COLLINSON, 2006) e melhoria do desempenho organizacional (FEY; FURU, 

2008). 

Diante do exposto, percebe-se que o compartilhamento do conhecimento é essencial 

para o desenvolvimento e aprendizagem da organização, bem como para tornar seus 

colaboradores conscientes da sua importância para a organização, criação e compartilhamento 

do conhecimento. 
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2.5.2.4 Consciência  

 

O termo consciência vem do latim conscientia e significa “conjunto de valores morais 

que definem certos julgamentos, ações ou intenções relacionadas com alguém ou com si 

próprio; Conhecimento, discernimento” (AURÉLIO, 2019). 

Nas organizações, o desenvolvimento da consciência depende de como a 

aprendizagem acontece e de como o conhecimento pode ser assimilado e transformado em 

insight (HEATON, 2017). Deste modo, a aprendizagem permite que as organizações percebam, 

comuniquem, se adaptem e inovem para sustentar o sucesso em um ambiente dinâmico e 

competitivo (LÓPEZ; PÉON; ORDÁS, 2005). Para tanto, a aprendizagem deve ser apoiada por 

processos e ferramentas para a aquisição, compartilhamento e utilização de conhecimento 

(KING, 2009).  

Para Senge (2013), as organizações de aprendizagem crescem com o 

compartilhamento de conhecimento adquirido por meio da experiência e reflexão. Assim sendo, 

é necessário que os membros da organização desenvolvam uma consciência que sirva de base 

para sua aprendizagem (HEATON; HARUNG, 1999). Isto porque aprender depende 

fundamentalmente do estado de consciência, e seu desenvolvimento é imprescindível para 

melhorar a aprendizagem e o desempenho organizacional (HEATON, 2017). 

De acordo com Chiva (2017), para uma organização se tornar de aprendizagem é 

necessário que haja um alto nível de consciência envolvendo o bem-estar comum e holístico, 

que seja utilizado o ciclo triplo de aprendizagem organizacional e que haja uma estrutura 

organizacional inovativa. Essas organizações são caracterizadas por: inexistência de chefes ou 

subordinados, onde todos são simplesmente membros da organização; pouca rotatividade entre 

os colaboradores, devido à confiança; liberdade entre os membros da organização para 

trabalharem com o que querem e com quem querem; possibilidade de os membros 

experimentarem coisas novas e assumirem riscos, por não terem medo de cometer erros; ser 

transparente para tornar todas as informações disponíveis; ser flexível, permitindo aos membros 

assumirem papéis, em vez de cargos ou empregos; estimular o trabalho em equipe; tomar 

decisões ouvindo os demais membros da organização; haver espaços decorados, aconchegantes, 

abertos e tranquilos, para estimular a aprendizagem e compreender a necessidade de mudança 

para que a organização se adapte; e é necessário que haja um aprendizado constantemente. 

Nonaka e Takeuchi (2004) também explicam que, para haver um ambiente de 

aprendizagem, a organização necessita criar e compartilhar conhecimento. Este conhecimento, 
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como já vimos, pode ser tácito ou explícito, sendo ambos ao mesmo tempo distintos e 

complementares, interagindo entre si para realizar as trocas entre os indivíduos. 

No intuito de entender o conhecimento e a relação entre o ambiente e os recursos 

envolvidos, Nonaka e Toyama (2003) utilizam a teoria da estruturação de Giddens (1984) para 

explicar que os indivíduos agem de acordo com a imagem que fazem da realidade. Por isso, se 

o ambiente influencia o indivíduo, este, por sua vez, recria continuamente o seu ambiente por 

meio de interação social, ou seja, o conhecimento é criado na interação entre os indivíduos e as 

estruturas sociais. 

Nonaka e Toyama (2003) ainda explicam que as ações e interações dos indivíduos com 

o ambiente criam e ampliam o conhecimento por meio do processo de conversão de 

conhecimento tácito e explícito (Modelo SECI) (Figura 17). Porém, para realização das ações 

e interações existem dois níveis de consciência: consciência prática e consciência discursiva. 

Enquanto a consciência discursiva se assemelha ao conhecimento explícito, porque nos dá 

nossas racionalidades para ações mais conscientes, a consciência prática refere-se ao nível de 

nossas vidas, sobre as quais realmente não pensamos ou teorizamos, ou seja, por meio dos 

conhecimentos tácitos. 

 

Figura 17 - Modelo SECI de criação de conhecimento 

 
Fonte: Nonaka e Toyama (2003, p. 5). 

 

Deste modo, Nonaka e Toyama (2003) associam o modelo SECI, de Nonaka e 

Takeuchi (2004), com a consciência. Os autores explicam que a socialização começa com a 

criação do conhecimento, que ocorre quando os indivíduos compartilham novos conhecimentos 

tácitos por meio das experiências compartilhadas na interação social cotidiana, ou seja, os 
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membros da organização acumulam e compartilham o conhecimento tácito por meio de sua 

consciência prática. A externalização acontece quando o conhecimento tácito se transforma em 

conhecimento explícito, manifestado em conceitos, imagens, reflexão coletiva e documentos 

escritos. Para desenvolverem esse processo, os indivíduos utilizam sua consciência discursiva 

e o diálogo, que é um método eficaz para compartilhar conhecimento. Na combinação, os 

conhecimentos explícitos são coletados interna ou externamente para constituir novos 

conhecimentos explícitos, que são disseminados entre os membros da organização por meio da 

consciência discursiva. E a internalização ocorre quando o conhecimento explícito criado e 

compartilhado por toda a organização é convertido em conhecimento tácito pelos indivíduos, 

por meio da consciência prática. Neste processo, o conhecimento é aplicado e utilizado em 

situações práticas, tornando-se a base para novas rotinas. 

Para Giddens (2009), a diferença fundamental entre consciência discursiva e 

consciência prática consiste, respectivamente, nas diferenças entre o que pode ser expressado e 

o que simplesmente é realizado. Em suma, podemos dizer que o conhecimento tácito é 

produzido pela nossa consciência prática e o conhecimento explícito é produzido pela nossa 

consciência discursiva. Enquanto, esses dois níveis de consciência atuarem harmoniosamente, 

os conhecimentos agirão dialeticamente, devido ao contraste inerente entre a rotina e a teoria 

ou o conhecimento tácito e explícito (NONAKA; TOYAMA, 2003). 

Portanto, além do nível de consciência dos colaboradores para que percebam a 

importância de seu papel para a cadeia de valor e crescimento da organização, os seus membros 

devem colaborar uns com os outros para compartilhar conhecimento, atingir seus objetivos 

comuns e melhorar a aprendizagem (FREIRE; SILVA, 2016). 

 

2.5.2.5 Colaboração 

 

O termo “colaboração” é derivado do latim colabore, que, segundo Ferreira (2008), 

significa trabalho em comum com uma ou mais pessoas, ajuda, auxílio. 

A colaboração é um processo onde os membros da organização interagem para atingir 

um objetivo compartilhado, beneficiando, desse modo, aprendizagem (ROSCHELLE; 

TEASLEY, 1995). 

Na colaboração há “um engajamento mútuo dos participantes em um esforço 

coordenado para a resolução do problema em conjunto” (ROSCHELLE; TEASLY, 1995, p. 

70). Não há uma hierarquia e as atribuições dos membros se entrelaçam, pois eles trabalham 
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em atividades coordenadas e síncronas, esforçando-se para construir e manter uma concepção 

comum entre todos da organização (DILLENBOURG et al., 1996). 

Para Tiwana (2000), a colaboração é um processo pelo qual as pessoas veem aspectos 

diferentes sobre um problema, exploram construtivamente suas diferenças e buscam soluções 

que vão além de sua própria visão. Segundo Hara et al. (2003), a colaboração pode ser vista 

sob duas óticas: organizacional e individual (HARA et al., 2003).  

Na perspectiva entre organizações, Mattessich e Monsey (1992, p. 7, tradução nossa) 

definem colaboração como “um relacionamento mutuamente benéfico e bem definido 

estabelecido por mais de duas organizações para alcançar objetivos comuns”. Eles caracterizam 

a colaboração como uma forma duradoura e invasiva, que visa atingir objetivos comuns (por 

exemplo, sucesso e recompensas) por meio de uma responsabilidade compartilhada e 

estruturada em conjunto. Kagan (1991) também define a colaboração na organização por meio 

de estruturas organizacionais e interorganizacionais, onde recursos, poder e autoridade são 

compartilhados. As pessoas são reunidas para alcançar objetivos comuns, que não poderiam ser 

realizados por um único indivíduo ou por uma organização independente. 

Na perspectiva individual, concentrando-se na colaboração entre os indivíduos, 

Schrage (1995, p. 33, tradução nossa) define a colaboração como: “o processo de criação 

compartilhada, onde dois ou mais indivíduos com habilidades complementares interagem para 

criar um entendimento compartilhado que ninguém possuía anteriormente ou poderia ter 

conseguido por conta própria”  

Com a mesma perspectiva, Iivonen e Sonnenwald (2000, p. 79, tradução nossa) definem 

colaboração como: 

[...] comportamento humano que facilita o compartilhamento de significado e 

conclusão de atividades com respeito a um objetivo superordenado, mutuamente 

compartilhado e que ocorre em um ambiente social particular ou de trabalho.  

 

Conforme Hara et al. (2003), o termo “colaboração” implica trabalhar em conjunto 

por um objetivo comum e compartilhando conhecimento (KATZ; MARTIN, 1997). 

Neste sentido, a colaboração acontece quando as partes buscam satisfazer os interesses 

de todos os envolvidos (ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 2010; QUINN et al., 2012; 

CHIAVENATO, 2015). O sentido está em “fazer junto”, de trabalhar em conjunto com 

interação, não apresentando uma figura hierarquizada no grupo (PIMENTEL; FUKS; 

LUCENA, 2008). Ou seja, à medida que pessoas e organizações colaboram, um processo de 

aprendizagem pode produzir resultados intangíveis, de modo a melhorar e aumentar, 
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respectivamente, as relações e a confiança mútuas (HERMANS, 2011; SOL; BEERS; WALS, 

2013). 

Sanzo et al. (2015) apontam que existem características essenciais para que o processo 

de colaboração ocorra, dentre elas: a confiança, o compromisso e o alinhamento das crenças e 

dos objetivos entre os colaboradores. Para os autores, a confiança é constituída por sentimentos 

de lealdade, sinceridade e honestidade. O compromisso é definido como o gasto máximo de 

esforço para que a relação se torne duradoura, mas somente ocorre quando as pessoas 

envolvidas estão dispostas a aprender, mudar e adquirir novos conhecimentos; e quando a 

crença e os objetivos tratam-se da missão de cada colaborador, para gerar maior eficácia na 

relação entre os colaboradores e a organização (SANZO et al., 2015; HARRISSON; CHAARI, 

COMEAU-VALLÉE, 2012; LE BER; BRANZEI, 2010). 

Para Slater (2004), a colaboração tem que ter os seguintes componentes: objetivos 

comuns, trabalho em equipe, interdependência, igualdade no relacionamento e participação 

voluntária. Os objetivos comuns são aqueles negociados e formulados pelos colaboradores e 

não resultantes de um mandato. No trabalho em equipe, a responsabilidade é compartilhada e 

os indivíduos são interdependentes, ou seja, dependem uns dos outros para alcançar seus 

objetivos. Todas as partes interessadas colaboram igualmente e influenciam-se mutuamente. E 

a participação é voluntária na medida em que os indivíduos percebam e compreendam que 

trabalhar em conjunto tem seu valor. 

Além dessas características e componentes, Sanzo et al. (2015) afirmam que é 

necessário também a criação de ambientes para estimular o diálogo, discussão e a interação 

entre os indivíduos, para que a colaboração se desenvolva. São várias as formas de promover a 

colaboração entre os indivíduos, desde simples encontros e conversas informais até reuniões e 

agendas formais.  

No mesmo contexto, Murray, Caulier-Grice e Mulgan (2010) apresentam alguns 

métodos e formas de incentivar a colaboração por meio de encontros presenciais e virtuais, que 

abrangem reuniões, conferências, cafés, diálogo, oficinas participativas, dinâmica de grupo e 

participação em redes. Por isso, quanto mais estimulado for o espírito de colaboração, maior 

será o compartilhamento de conhecimento e o nível de interações interpessoais (SANZO et al., 

2015). 

Para Fuks et al. (2005), a colaboração pode ser vista como a combinação de 

comunicação, coordenação e cooperação. Com base nesses conceitos, na Figura 18 é 

apresentado o diagrama do Modelo 3C de Colaboração. 
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Figura 18 - Modelo 3C de Colaboração 

 
Fonte: Fuks et al. (2005). 

 

A comunicação refere-se à troca de mensagens e informações entre as pessoas para 

negociação, entendimento comum e tomada de decisão. Ela é direcionada para ação e origina 

compromissos gerenciados pela coordenação. Já a coordenação está relacionada com a gestão 

de pessoas, suas atividades e recursos, ou seja, lida com conflitos e organiza suas atividades de 

uma maneira que evite a perda de comunicação e esforços de cooperação. Ainda, a cooperação 

é a operação conjunta de membros do grupo em um espaço compartilhado, buscando executar 

tarefas, gerando e manipulando objetos de cooperação (FUKS et al., 2005). 

Assim sendo, o modelo 3C demonstra a necessidade de os colaboradores terem as 

informações sobre o que está ocorrendo, pois, por meio das informações disponibilizadas os 

colaboradores da equipe tomam ciência, por exemplo, de quais etapas já foram concluídas e 

quem é responsável por determinada atividade. Informações como estas são necessárias para 

que cada colaborador seja capaz de avaliar o seu trabalho e o dos demais colaboradores, além 

de redirecionar suas atividades, caso necessário (FILIPPO et al., 2007, p. 171; FUKS et al., 

2005). 

No que se refere aos conceitos de cooperação, coordenação e colaboração, muitas 

vezes eles são utilizados como sinônimos, no entanto, colaboração pressupõe uma ação coletiva 

que vai muito além da cooperação e da coordenação (GONÇALVES, 2012). No Quadro 10 são 

apontadas as diferenças entre os três conceitos. 
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Quadro 10 - Distinção entre cooperação, coordenação e colaboração 

 Cooperação Coordenação Colaboração 

Significado Cooperar = atuar em conjunto 
Coordenar = organizar 

em conjunto 

Colaborar = trabalhar em 

conjunto 

Definição 
Ação conjunta para alcançar 

um objetivo 

Funcionamento 

harmonioso das partes 

para alcançar um 

resultado eficiente 

Criação conjunta de uma 

visão de partilha e benéfica 

para as partes envolvidas 

Relação Informal, de curto prazo 
Mais formal, com 

prazo maior 
Longo prazo 

Missão/ 

Objetivos 
Ausência de missão comum 

Compreensão das 

diferentes missões 

Compromisso numa missão 

em comum 

Comunicação 

Partilha de informação 

relacionada com o projeto em 

curso 

Canais de comunicação 

interdependentes 

Canais de comunicação bem 

definidos para todos os 

níveis 

Estrutura 
Não é necessário definir uma 

estrutura 

Exige compreensão das 

funções e das 

responsabilidades de 

cada parte 

Exige uma mudança de 

funções de responsabilidade 

e a alteração de programas, 

resultando na formação de 

uma nova estrutura 

Planejamento 
Ausência de planejamento 

conjunto 
Planejamento conjunto 

Necessário desenvolver um 

planejamento abrangente 

Autoridade 
Permanece em cada 

organização 

Permanece em cada 

organização, mas há 

um coordenador 

É a estrutura colaborativa 

que determina a autoridade 

Recurso Sem partilha de recursos Partilha de recursos Partilha de recursos 

Poder Sem partilha de poder Sem partilha de poder Partilha de poder 

Tempo 

necessário e risco 
(-)  (+) 

Fonte: Pereira (2014, p. 9-10), adaptado de Gonçalves (2012). 

 

Na literatura, os termos cooperação e colaboração são utilizados de maneira indistinta. 

Na cooperação, os membros da organização executam tarefas individualmente e depois 

combinam os resultados parciais para obter o resultado final, ou seja, a cooperação é um 

processo necessário, uma das atividades para a colaboração, que é quando os membros 

trabalham em conjunto. 

Cooperação é considerada uma ação conjunta para alcançar uma finalidade, ou seja, 

operação conjunta por meio da qual soluções são criadas de forma paralela, em vez de integrada, 

como ocorre na colaboração (HARRISSON; CHAARI; COMEAUVALLÉE, 2012). 

Para Rheingold (2012, p. 152), cooperação significa “trocar informações, modificar 

atividades e compartilhar recursos para benefício mútuo e encontrar um propósito comum”. 

Benefício mútuo significa um conjunto de interesses próprios que julgam as situações em seu 

próprio benefício, enquanto, por outro lado, encontrar um propósito comum significa que todas 

as partes possuem um objetivo comum. 
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Nas organizações, Marcus e Le (2013) entendem cooperação como o trabalho em 

conjunto, compartilhando metas, informações e havendo ajuda mútua entre os colaboradores 

para completar certas tarefas. Smith, Carroll e Ashford (1995) distinguem o foco da cooperação 

nas interações entre indivíduos, grupos e organizações para benefício comum. Esses autores 

afirmam que, dependendo das obrigações contratuais e das estruturas formais de controle ou 

adaptáveis, as relações de cooperação podem ser formais ou informais, ou seja, por obrigação 

ou de forma voluntária. 

O autor Deutsch (2001) explica que nas organizações os grupos cooperativos têm 

comunicação efetiva e aceitação entre os membros; as discussões de grupo são amigáveis e 

úteis; há coordenação e divisão de trabalho; há orientação para realização de tarefas, espaço 

para discussão, concordância e confiança entre os membros e uma similaridade nos valores e 

crenças. Além disso, a cooperação leva à perspectiva do conflito como um problema para ser 

resolvido mutuamente e de forma colaborativa, visando uma maior produtividade. 

Como um dos componentes de colaboração, o trabalho em equipe é uma ferramenta 

utilizada para socializar e coletivizar o conhecimento tácito dentro das organizações. Ele pode 

aprofundar a conscientização dos colaboradores sobre a complexidade e caráter emergencial do 

conhecimento tácito, bem como proporcionar oportunidades de reflexão sobre aprendizagem, 

fornecendo conhecimentos e habilidades que necessitarão ser desenvolvidas para promover a 

aprendizagem organizacional contínua e o desenvolvimento profissional (COCKBURN; 

SIMPSON; COCKBURN-WOOTTEN, 2005). 

Segundo Montes, Moreno e Morales (2005), o trabalho em equipe desempenha um 

papel central no desenvolvimento da aprendizagem, aumentando o fluxo de conhecimento entre 

as organizações, equipes e indivíduos (MARQUARDT, 1996; SWIERINGA; WIERDSMA, 

1992). O trabalho em equipe deve ser visto como um grupo de pessoas, com uma série de 

capacidades complementares, responsáveis e comprometidas com um propósito e objetivos 

comuns (MONTES; MORENO; MORALES, 2005). 

O trabalho em equipe refere-se à capacidade de uma organização de criar, modificar 

ou ampliar a geração de habilidades e interações das pessoas, a fim de facilitar a realização das 

atividades, objetivos e a criação de um espírito de equipe coeso (EDMONDSON, 1999). Ele 

estimula os membros da organização a ajudarem uns aos outros (KOYS; DECOTTIS, 1991; 

LLORÉNS MONTES, RUIZ MORENO, GARCÍA-MORALES., 2005), como também é a 

chave para gerar a vantagem competitiva, devido à sua influência na criação e 

compartilhamento do conhecimento (NONAKA; TAKEUCHI, 2004). 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#13
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#14
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#14
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Assim sendo, são características do trabalho em equipe o compartilhamento de 

conhecimentos, experiências e mudança dos modelos mentais, com o propósito de atingir 

objetivos comuns (PUENTE; BATISTA, 2014). Desta maneira, os membros da equipe 

“aprendem juntos a adquirir novas habilidades necessárias para as tarefas de equipe e explorar 

novas formas de conseguir tarefas em comum” (ZOLTAN; BORDEIANU; VANCEA, 2013, 

p. 122, tradução nossa). Concomitantemente, ao trabalhar em equipe os membros aprendem a 

cultivar relacionamentos interpessoais e ajustar o seu comportamento, dependendo da natureza 

da tarefa comum. 

Dentro deste contexto, Chiavenato (2010) entende que o relacionamento interpessoal 

representa o comportamento humano que gera o trabalho em equipe, confiança e colaboração 

entre os membros da organização, pois “as pessoas não atuam isoladamente, mas sim por meio 

de interações com outras pessoas para poderem alcançar seus objetivos” (p. 115). 

De acordo com Tsai, Tsai e Chang (2012), o relacionamento interpessoal dentro de 

uma organização incluiu muitos aspectos, tais como: comunicação, conflito, liderança, clima, 

diálogo, cooperação e motivação. Tseng e Kuo (2010) descrevem que o relacionamento 

interpessoal pode aumentar a obrigação moral dos membros da organização e seus interesses 

em comum, como também estimular que o conhecimento seja preservado, compartilhado, 

aprendido, criado e utilizado pelo coletivo (WASKO; FARAJ, 2005). Além disso, 

simultaneamente, por meio das informações formais e das estruturas de comunicação surgem 

redes interpessoais informais desempenhando um papel importante nos processos de 

aprendizagem organizacional (KUTZSCHENBACH; BRONN, 2010; BORGATTI; FOSTER 

2003; CROSS; SPROULL, 2004; REAGANS; McEVILY 2003). 

Deste modo, relacionamentos interpessoais são considerados canais-chave, por meio 

dos quais os membros se envolvem com comportamentos de aprendizagem e ajudam a 

organização a atingir seus objetivos. Esses relacionamentos permitem que os membros troquem 

conhecimento e informação para criar e compartilhar soluções para problemas e elaborar novas 

maneiras de melhorar os processos de trabalho e os resultados (LEWIN; REGINE, 2000).  

Portanto, a colaboração auxilia na aprendizagem colaborativa, no trabalho em equipe 

e nos relacionamentos interpessoais, por meio da comunicação, da troca de ideias e da tomada 

de decisão. Isto porque uma pessoa aprende muito mais quando interage e comunica-se com 

outras, especialmente por meio do diálogo. Deste modo, no ambiente de colaboração os 

indivíduos deixam de ser receptores passivos de informações e passam a ser construtores de 

conhecimento, tornando-se participantes ativos da aprendizagem colaborativa (TORRES; 

IRALA, 2014). 
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2.5.2.6 Comunicação 

 

O termo “comunicação” tem sua origem da expressão latina “communicare”, que 

significa “tornar comum”, “partilhar algo”, e origina-se de “communis”, que se refere a 

“comum”, ou seja, a comunicação está relacionada à ideia de algo compartilhado (MATOS, 

2014). 

Conforme Bateman e Snell (1998), a comunicação pode ser vista como um processo 

que viabiliza a troca de mensagens ou informações entre as pessoas. Corroborando, Chiavenato 

(2000, p. 142) entende que “comunicação é a troca de informações entre indivíduos. Significa 

tornar comum uma mensagem ou informação”. E para Daniels, Spiker e Papa (1997), o termo 

“comunicação” é entendido como significado compartilhado criado entre duas ou mais pessoas 

por meio da transação verbal e não-verbal.  

O processo comunicacional acontece por meio dos relacionamentos entre diferentes 

pessoas e níveis, utilizando-se de expressão, diálogo, informação e compartilhamento de 

expectativas (MARCHIORI, 2008). 

Robbins (2001) detalha o processo de comunicação por meio de um modelo 

constituído de sete etapas: 1) fonte de comunicação, 2) codificação, 3) mensagem, 4) canal, 5) 

decodificação, 6) receptor e 7) feedback (Figura 19). 

 

Figura 19 - Processo de comunicação 

 
Fonte: Robbins (2001, p. 277). 

 

O processo da comunicação inicia-se com o emissor, que é o responsável por emitir a 

comunicação, ou seja, é a fonte de comunicação. Na sequência, há a codificação, que é ato de 

conversão de uma mensagem em linguagem, perceptível pela habilidade, conhecimento e 

cultura (ROBBINS, 2014). Esta mensagem, que é objeto da comunicação, notícia ou recado, 

sendo verbal ou escrito, é transmitida através de um canal que é, segundo Robbins (2014, p. 

385), “o meio pelo qual cada mensagem trafega”. Ao chegar no receptor, a mensagem e a 
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informação são decodificadas e interpretadas. Por fim, há o feedback, que é o retorno, que é o 

comportamento que ocorre após a interpretação da informação. 

Nas organizações, a comunicação é vista como uma ferramenta estratégica, por isso, 

ela deve ser de alta qualidade, contínua, precisa, bidirecional, para cocriação e por meio de 

diálogo para que possa haver a resolução de problemas e o engajamento dos colaboradores 

(REICH; HERSHCOVIS, 2011). 

Rama e Massey (2007) argumentam que quanto maior a qualidade da comunicação, 

mais haverá confiança, colaboração, compartilhamento de conhecimento e aprendizagem 

organizacional. Além disso, a comunicação deve ser bidirecional para permitir a oportunidade 

de resposta e interação entre os emissores e receptores da mensagem, a partir do diálogo como 

apoiador do processo de aprendizagem (TERRA, 2010). 

De acordo com Sabine (1996), a comunicação é um elemento fundamental para o 

processo de aprendizagem organizacional. Para o autor, três processos comunicativos 

constituem organizações de aprendizagem: pensamento coletivo, reflexão e diálogo. No 

processo de pensamento coletivo, os indivíduos, com áreas de especialização diferenciadas, 

compartilham conhecimento e produzem resultados que não poderiam produzir sozinhos. No 

processo de reflexão os indivíduos repensam suas ações e promovem a criação de novas ações 

baseadas nesse insight. E o diálogo refere-se a uma forma de discussão para trocas entre os 

indivíduos. Entre os três processos comunicativos, segundo o autor, o diálogo é o melhor meio 

para aprendizagem organizacional, pois é por meio dele que surge a maior probabilidade de 

uma reflexão bem-sucedida, pensamento coletivo colaborativo e uma organização com foco no 

aprendizado. Por esta razão, o diálogo torna-se a característica central para a aprendizagem 

organizacional. 

No que se refere ao diálogo, Schein (1993) entende que ele consiste de um processo 

básico para construção de entendimento comum, visando “construir um grupo que possa pensar 

generativamente, criativamente e o mais importante, juntos” (p. 44). 

Corroborando, Prahalad e Ramaswamy (2004) explicam que o diálogo representa a 

criação de significados compartilhados e, portanto, depende da existência de uma comunicação 

bidirecional, baseada em canais que permitam não apenas a transmissão de informações, mas 

um debate e uma troca de conhecimentos e experiências. Assim, a comunicação deve permitir 

uma interação contínua, a fim de assegurar as condições para a cocriação de valor. 

Nas organizações, a aprendizagem em equipe requer a prática de diálogo e do debate. 

No diálogo, ocorre a exploração livre e criativa de questões complexas, consideradas sob 

diferentes pontos de vista, onde cada um “escuta” as ideias dos outros, traz à tona suas 
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experiências e expõem o seu modo de pensar, sem precisar se ater a qualquer opinião individual. 

No debate, são apresentadas e defendidas diferentes opiniões, buscando-se sempre a melhor 

ideia para apoiar as decisões que devem ser tomadas na ocasião. Ou seja, no diálogo diferentes 

ideias são apresentadas como meio para se chegar a uma nova ideia, enquanto no debate as 

decisões são tomadas depois de diversas ideias serem avaliadas e a mais adequada à situação 

ser selecionada, resultando da análise da situação como um todo (SENGE, 2013). 

Neste sentido, o diálogo constrói um ambiente para conversas e está intimamente 

ligado à cocriação de novas realidades (GERGEN; McNAMEE; BARRETT, 2002). Porém, ele 

não está focado em encontrar o “caminho certo” ou “o único jeito” de fazer as coisas, mas em 

encontrar maneiras de gerar e criar oportunidades para as pessoas se sentirem conectadas, 

dispostas a dialogar e compartilhar conhecimentos e experiências (ISAACS, 1994).  

Deste modo, os diálogos permitem, por meio do compartilhamento, externalizar o que 

está na mente de uma pessoa e, eventualmente, mudar os padrões preestabelecidos (HERRERA, 

2015). O objetivo do diálogo não é eliminar diferenças, mas criar um ambiente onde as 

diferenças possam coexistir e ser estudadas, para chegar a algo que todas as partes possam 

concordar. 

Aplicado às organizações, Duffy e Wong (2016) afirmam que o diálogo é fundamental 

para aprendizagem organizacional, pois sem diálogo, indivíduos e grupos não podem trocar 

ideias de forma eficaz, nem desenvolver o entendimento compartilhado. 

Em suma, o diálogo é um recurso essencial para facilitar a comunicação dentro da 

organização, incentivar a comunicação livre e aberta entre os grupos e estimular a presença de 

grupos de trabalho multifuncionais para gerar a aprendizagem organizacional (GOMES; 

WOJAHN, 2017). 

Todavia, para haver comunicação aberta, os colaboradores devem ter vontade de 

comunicar e compartilhar opiniões e ideias uns com os outros (MEYERS et al., 1999). Por isso, 

um bom nível de relacionamento e comunicação aberta permite que as pessoas expressem sua 

opinião e estejam abertas ao diálogo (ROSS, 1997). Essa abertura é um fator-chave na 

manutenção relacional e afeta diretamente a organização em termos de processos e resultados 

(OSWALD; CLARK; KELLY, 2004). 

Neste sentido, nas organizações a comunicação deve ser aberta e voltada ao diálogo, 

para que os colaboradores aumentem a aprendizagem, estejam satisfeitos no trabalho, gerem 

confiança, melhorem o comprometimento e diminua-se a rotatividade, a fim de alcançar os 

resultados almejados (ANDERSON; MARTIN, 1995; JEHN; SHAH, 1996). 
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Enfim, percebe-se que é a partir da comunicação que a cultura organizacional vai se 

constituindo. E é nesse processo, que diversas interações individuais e organizacionais vão 

sendo reforçadas pelas atividades e ações, bem como pelas relações interpessoais, para 

construção de um ambiente voltado para a aprendizagem. 

 

2.5.2.7 Cultura 

 

Estudos sobre cultura organizacional vêm sendo realizados desde a década de 50 

(SCARPIN, 2012). Contudo, conforme Azevedo (2006), o termo surgiu na literatura a partir de 

1978, por meio da publicação do artigo On studing organizational cultures, de Pettigrew. No 

entanto, mais publicações sobre o assunto surgiram a partir de 1983 (FREITAS, 1991). 

De acordo com Schein (2009, p. 16), um dos autores mais citados pela literatura, a 

cultura organizacional pode ser definida como: 

 

[...] um padrão de suposições básicas compartilhadas, que foi aprendido por um grupo 

à medida que solucionava seus problemas de adaptação externa e de integração 

interna. Esse padrão tem funcionado bem o suficiente para ser considerado válido e, 

por conseguinte, para ser ensinado aos novos membros como o modo correto de 

perceber, pensar e sentir-se em relação a esses problemas. 

 

Para Chen e Mohamed (2008), a cultura organizacional abrange valores e princípios, 

ou seja, é o conjunto de regras, valores e princípios que asseguram e guiam o comportamento 

organizacional (BURKE; LITWIN, 1992). 

Corroborando, Oisamoje e Idubor (2013) entendem que cultura organizacional, ou 

cultura corporativa, tem sido descrita como padrões de normas a partir de valores, crenças, 

atitudes e suposições que podem não ter sido estruturados, mas que moldam as maneiras por 

meio das quais as pessoas se comportam e realizam suas atividades (ARMSTRONG, 2003). 

Assim sendo, a cultura organizacional pode ainda ser compreendida como: 

 

[...] a aprendizagem acumulada e compartilhada por determinado grupo, cobrindo os 

elementos comportamentais, emocionais e cognitivos do funcionamento psicológico 

de seus membros. Dada tal estabilidade e histórico compartilhado, a necessidade 

humana por estabilidade, consciência e significado levará os vários elementos 

compartilhados a formar padrões que, finalmente, podem-se denominar cultura. 

(SCHEIN, 2009, p. 16). 

 

Deste modo, cada organização tem sua cultura, que se desenvolve ao longo do tempo, 

para refletir a identidade da organização em duas dimensões: visível e invisível. A dimensão 

visível da cultura é refletida nos valores adotados, na filosofia e na missão da empresa, enquanto 
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a dimensão invisível está no conjunto de valores não expostos que orientam as ações e 

percepções dos colaboradores na organização (McDERMOTT; O'DELL, 2001). 

Daft (2002, p. 293) entende que a cultura organizacional proporciona aos membros da 

organização “um senso de identidade organizacional e gera um comprometimento com crenças 

e valores que são maiores que os próprios membros da organização”. Esse comprometimento 

organizacional refere-se à cultura que envolve todos os sistemas, processos, pessoas e estruturas 

existentes (PETTIGREW, 1996).  

Assim sendo, a cultura organizacional tem a capacidade de mudar as estruturas e 

sistemas internos por meio dos fatores críticos de sucesso, visando a exploração efetiva de 

recursos de conhecimento (SUTTON, 2001). Com a mesma percepção, Chen e Mohamed 

(2008) explicam que os elementos da cultura organizacional, tais como estrutura, estratégia, 

política e motivação, afetam diretamente a GC, incluindo pessoas, processos e tecnologias e, 

consequentemente, influenciam o conteúdo do conhecimento da organização (EGBU, 2004). 

A cultura organizacional influencia a criação de conhecimento. Os principais aspectos 

para promoção da cultura organizacional são um ambiente que incentive a inovação para 

oferecer o melhor valor, disposição para estimular o desenvolvimento tecnológico (incluindo 

as TICs) e a conscientização sobre a importância da Gestão do Conhecimento e a liderança 

(EGBU, 2006). 

Por isso, a organização que tem a cultura onde as pessoas contribuem com um senso 

de compromisso e os relacionamentos são caracterizados pela mutualidade e confiança, geram 

impactos positivo na aprendizagem organizacional (OISAMOJE; IDUBOR, 2013). Assim, a 

cultura de uma organização deve fornecer apoio e incentivos, bem como estimular atividades 

relacionadas ao conhecimento, criando ambientes para troca de conhecimento (JANS; 

PRASARNPHANICH, 2003).  

Conforme Alavi e Leidner (2001) e Gold, Malhotra e Segars (2001), a cultura 

organizacional trata-se da contribuição mais significativa para a gestão eficaz do conhecimento 

e aprendizagem organizacional, porque determina valores, crenças e sistemas que podem 

encorajar o aprendizado (criação de conhecimento), o compartilhamento de conhecimento 

(ALAVI; LEIDNER, 2001; GOLD; MALHOTRA; SEGARS, 2001) e a tomada de decisão 

(KETTINGER; GROVER, 1995; SCHEIN, 1984). 

Para Gupta e Govindarajan (2000), a cultura organizacional envolve seis grandes 

categorias: sistemas de informação, pessoas, processos, liderança, sistema de recompensa e 

estrutura de organização. Porém, os autores explicam que os fatores que influenciam 

diretamente no compartilhamento do conhecimento são: confiança, comunicação entre equipe 
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(ambas derivadas da categoria pessoas), sistemas de informação, sistema de recompensa e 

estrutura organizacional, conforme exposto na Figura 20. 

 

Figura 20 - Framework de cultura organizacional 

 
Fonte: Traduzido de Gupta e Govindarajan (2000). 

 

Acrescentando, o modelo de Kathiravelu et al. (2013), com base nos autores Lin 

(2007), Mueller (2012), Bock et al. (2005) e Kharabshesh (2008), apresenta os mesmos fatores 

dos autores Gupta e Govindarajan (2000) como sendo aqueles que influenciam na cultura 

organizacional para compartilhamento, além de liderança. Para os autores, outros componentes 

que também influenciam no compartilhamento de conhecimento são: estar aberto a mudanças, 

ser inovador, ter uma visão compartilhada entre os membros e receber apoio da alta gerência 

(LADD; WARD, 2002; WANG; NOE, 2010; KATHIRAVELU et al., 2013).  

Contudo, Kathiravelu et al. (2013), como base em Vázquez, Fournier e Flores (2009), 

Bures (2003), Riege (2005), Bock et al. (2005) e Ardichvili, Page e Wentling (2003), 

identificaram alguns componentes da cultura como sendo barreiras que impedem o 

compartilhamento de conhecimento. Essas barreiras envolvem a falta de comprometimento do 

gestor, inteligência emocional, medo, presença de hierarquia inflexível na estrutura 

organizacional, falta de rede social, diferenciação de idade e de gênero, escassez de recursos, 

conflitos, incertezas e subestimação dos níveis inferiores. 

Outra grande barreira para o compartilhamento de conhecimento advém do fato de que 

alguns colaboradores resistem em transferir conhecimento para outras pessoas, tornando 

impossível que a organização estabeleça uma forte cultura de compartilhamento de 

conhecimento (KATHIRAVELU et al., 2013). Como também foi constatado que a adoção de 

recompensas, como parte de uma cultura organizacional, não significa necessariamente 

influência nos colaboradores para eles compartilharem conhecimento (ISLAM et al., 2011). 
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Então, para evitar tais barreiras, a cultura da organização deve apoiar a confiança, ter 

uma liderança comprometida e visão compartilhada, incentivar a motivação e a inovação, dar 

suporte à comunicação aberta, deve ter sistemas de informação atuantes e estimular a 

aprendizagem para criar e compartilhar o conhecimento (KATHIRAVELU et al., 2013; 

BANDOW; GERWECK, 2015). 

Em suma, a cultura organizacional é um dos principais elementos para 

compartilhamento do conhecimento e, consequentemente, é considerado uma prática para o 

sucesso e sustentabilidade do desempenho organizacional (KATHIRAVELU et al., 2013). Por 

isso existe a necessidade de uma cultura de compartilhamento do conhecimento para estimular 

a criação de competências que levarão a organização ao desenvolvimento sustentável (FREIRE; 

SILVA, 2016). 

 

2.5.2.8 Competência 

 

A palavra competência teve origem do termo em latim competere, que significa uma 

capacidade para cumprir alguma tarefa. Este termo passou a ser utilizado em diferentes 

contextos e áreas como na administração, direito e psicologia, bem como em diferentes níveis 

de compreensão, tais como indivíduos, organização e países (FLEURY; FLEURY, 2001). 

O termo competência surgiu em 1973, com McClelland, quando ele publicou o paper 

intitulado Testing for Competence rather than Intelligence e iniciou o debate sobre competência 

entre os administradores e os psicólogos nos Estados Unidos. De acordo com o autor, 

competência é uma característica subjacente a um indivíduo e referente ao desempenho superior 

na realização de uma determinada tarefa ou situação. 

Na literatura, competência tem diversas definições. Para Fleury e Fleury (2001), 

competência refere-se à posse, por parte de um indivíduo ou de uma organização, das 

características necessárias para realizar uma determinada atividade. Para Fischer et al. (2008) 

competência são ações e comportamentos efetivos esperados com capacidade de agregação de 

valor e de entrega em um determinado contexto. Segundo Le Boterf (2003), trata-se de 

mobilização de conhecimentos e experiências para atender demandas e exigências que o 

contexto apresenta, ou seja, competência como ação. De acordo com Rabechini Junior (2005), 

são atitudes, habilidades e conhecimentos necessários para alcançar resultados diferenciados, e 

envolve três níveis: individual, de equipe e organizacional. E para Camargo e Meirelles (2012), 

são entendidas como o conjunto de rotinas e processos organizacionais, cujo desempenho é 
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proporcionado pela posse de ativos específicos, ou seja, são o que efetivamente se faz e se está 

apto a fazer com os conhecimentos existentes. 

Zarifian (2001) ainda conceitua competência como a capacidade que um indivíduo tem 

de tomar iniciativa, ir adiante do que está estabelecido e compreender e controlar novas 

situações dentro da organização. Para o autor, a competência compreende situações baseadas 

em conhecimentos obtidos em experiências anteriores, além da mobilização de uma rede de 

indivíduos a compartilhar ações e responsabilidades. Para tanto, é necessário a abertura de 

espaço para que os indivíduos possam se mobilizar e exercer sua autonomia, de modo a 

reconhecer a dinâmica da aprendizagem como fator essencial para o desenvolvimento de 

competências. 

Dentro deste contexto, Luomala (2016) explica que existe três tipos de competências: 

individual, de equipe e organizacional. As competências individuais consistem em 

conhecimentos, habilidades, atitudes e motivação para que os colaboradores trabalhem 

satisfeitos e assim beneficiem a organização. E a competência de equipe e a organizacional 

envolvem conhecimento coletivo e interação interna dos membros da organização para criar 

valor agregado. Portanto, as competências organizacionais e de equipe somente se materializam 

por meio dos indivíduos e de suas competências. 

Outra classificação divide competência de duas maneiras: individual (FLEURY; 

FLEURY, 2004, 2001; ZARIFIAN, 2001; MIRANDA, 2004; SVEIBY, 2003; DURAND, 

2006) e organizacional (SANCHEZ; HEENE, 1997; FERNANDES, FLEURY, MILLS, 2006; 

PRAHALAD; HAMEL, 1990; MILLS et al., 2002).  

No nível individual, competência é definida como uma característica pessoal que 

permite ter desempenho superior na realização das atividades ou frente a situações divergentes. 

Assim, diferencia-se, fundamentalmente de aptidão, que se refere ao talento natural aprimorado 

de habilidades (FLEURY; FLEURY, 2004). 

Conforme Fleury e Fleury (2001), a definição mais utilizada na literatura sobre 

competência individual é de que se trata de um conjunto de conhecimentos (saber), habilidades 

(saber fazer) e atitudes (saber ser) que afetam o desempenho no trabalho. Assim, para a 

competência é indispensável o conhecimento como dispositivo potencializador da ação do 

indivíduo diante de determinada situação e internalizá-lo por meio da aprendizagem para 

solucionar situações inesperadas (ZARIFIAN, 2001). 

Deste modo, competência está diretamente ligada ao processo de aprendizagem, uma 

vez que resulta da aplicação de conhecimentos, habilidades e atitudes adquiridas ao longo do 

tempo pelos indivíduos na organização. Para os autores Fleury e Fleury (2004), a competência 
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está ligada à aprendizagem constante, comunicação eficiente para compartilhamento do 

conhecimento e comportamentos. A Figura 21 demonstra as competências como fonte de valor 

para o indivíduo e para a organização. 

 

Figura 21 - Competências como fonte de valor para o indivíduo e para a organização 

 
Fonte: Fleury e Fleury (2001, p. 188). 

 

Deste modo, esses verbos apresentados na Figura 21 como sendo competências 

individuais necessárias para a organização são definidos no Quadro 11. 

 

Quadro 11 - Competências individuais necessárias para a organização 

Competência Descrição 

Saber agir Saber o que e por que faz. Saber julgar, escolher, decidir. 

Saber mobilizar 

recursos 
Criar sinergia e mobilizar recursos e competências. 

Saber comunicar Compreender, trabalhar, transmitir informações e conhecimentos. 

Saber aprender 
Trabalhar o conhecimento e a experiência, rever modelos mentais. Saber 

desenvolver-se. 

Saber se engajar Saber empreender, assumir riscos. Comprometer-se 

Ter visão estratégica 
Conhecer e entender o negócio da organização e o seu ambiente, identificando 

oportunidades e alternativas. 

Assumir 

responsabilidades 

Ser responsável, assumindo os riscos e consequências de suas ações, e sendo por 

isso reconhecido. 

Fonte: Fleury e Fleury (2001, p. 188). 

 

Com base na Figura 21 e no Quadro 11, observa-se que Fleury e Fleury (2001, p. 188) 

definem competência individual como “um saber agir responsável e reconhecido, que implica 

mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos e habilidades, que agreguem valor 

econômico à organização e valor social ao indivíduo”. 

Na percepção de Sveiby (2003, p. 42), a competência individual constitui-se em cinco 

elementos interdependentes, a saber:  
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1. Conhecimento explícito: adquirido pela informação;  

2. Habilidade: envolve treinamento e prática, incluindo conhecimento de regras de 

procedimento; 

3. Experiência: adquirida pela reflexão sobre erros e acertos passados; 

4. Julgamento de valor: refere-se às percepções individuais sobre o que é certo ou 

errado; e, 

5. Rede social: relativo às relações interpessoais de cada pessoa. 

 

Em suma, as competências individuais referem-se a uma ampla combinação entre 

características pessoais, habilidades e conhecimentos, que acabam resultando em 

comportamentos que podem ser avaliados e observados (DURAND, 2006). 

No nível organizacional, a competência é definida como a “habilidade” de coordenar 

a distribuição dos recursos e capacitações da organização em uma direção estabelecida para 

atingir os seus objetivos (SANCHEZ; HEENE, 1997). Para Fernandes, Fleury e Mills (2006, p. 

50), a competência organizacional é: 

 

[...] um conjunto de recursos coordenados que geram valor à organização, são difíceis 

de imitar, podem ser transferidos a outras áreas, produtos ou serviços da organização 

e impactam o desempenho organizacional em um fator-chave a seu sucesso. 

 

Na percepção de Prahalad e Hamel (1990), competência organizacional conceitua a 

lógica para mobilização de recursos e atingimento de objetivos estratégicos que influenciam no 

desenvolvimento de aprendizagem e no desempenho organizacional.  

Mills et al. (2002) classificam as competências organizacionais em categorias, 

destacando as suas características, conforme apresentado no Quadro 12. 

Quadro 12 - Categorias de competências organizacionais 

Categorias de competências 

organizacionais 
Descrição 

Competências essenciais 
Competências e atividades mais elevadas, no nível corporativo, são chaves 

para a sobrevivência das empresas e centrais para a estratégia. 

Competências distintivas 
Competências e atividades que os clientes reconhecem como diferenciadores 

de seus concorrentes e que proveem vantagens competitivas. 

Competências organizacionais 

ou das unidades de negócios 

Competências e atividades-chave esperadas de cada unidade de negócios da 

empresa. 

Competências de suporte Atividade valiosa para apoiar um leque de outras atividades. 

Capacidade dinâmica 
Capacidade da empresa em adaptar suas competências com o tempo. É 

diretamente relacionada aos recursos importantes para a mudança. 

Fonte: Mills et al. (2002, p. 13). 

 

Compreendendo as categorias de competências organizacionais, a partir das descrições 

dos autores Mills et al. (2012), percebe-se que elas envolvem: atividades críticas para a 
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estratégia e para a sobrevivência da empresa; atividades que os clientes reconhecem como 

diferenciadoras; atividades-chave almejadas de cada unidade de negócios; atividades valiosas, 

porque mantêm e desenvolvem as atividades e processos organizacionais; e aquelas que 

representam a forma pela qual uma empresa adapta e modifica as próprias competências ao 

longo do tempo. 

Neste sentido, as competências visam explicar a competitividade de uma organização, 

ou seja, como algumas organizações alcançam melhor desempenho do que as outras, mesmo 

tendo características semelhantes. Para tanto, as competências precisam evoluir 

dinamicamente, sendo necessário seu desenvolvimento de maneira constante nas organizações 

(DREJER, 2000). 

Assim, pode-se compreender que o desenvolvimento das competências 

organizacionais está profundamente relacionado ao desenvolvimento das competências 

individuais (ZARIFIAN, 2001). 

Fazendo uma relação entre as competências, no que se refere à transformação de 

perspectiva da competência individual para a organizacional, elas necessitam da predisposição 

de indivíduos em compartilharem seus conhecimentos. Por isso, é imprescindível compreender 

como as rotinas de aprendizagem são capazes de influenciar na transformação do conhecimento 

individual para o organizacional, consolidando assim as competências da organização. Nesse 

sentido, Fleury e Fleury (2004) explicam que a competitividade vai depender, no longo prazo, 

da administração do processo de aprendizagem organizacional, o que, por sua vez, reforçará e 

promoverá as competências organizacionais, dando foco e reposicionando as estratégias 

competitivas, conforme apresentado na Figura 22. 

 

Figura 22 - A aprendizagem organizacional influenciando na competência organizacional 

 
Fonte: Fleury e Fleury (2004, p. 50). 



121 

 

 

Conforme a Figura 22, a estratégia da organização é realizada a partir do mapeamento 

dos recursos, das competências organizacionais e da análise do ambiente. Deste modo, as 

competências organizacionais são compostas pela combinação das competências individuais e 

dos recursos organizacionais. E a aprendizagem, inerente a esse processo, cria novas 

competências individuais em um círculo virtuoso, que se caracteriza pela inter-relação entre os 

diversos níveis de competência (FLEURY; FLEURY, 2004). 

Assim, o desenvolvimento das competências tem como alicerce as estratégias das 

organizações e os objetivos almejados. No que se refere à estratégia para o desenvolvimento de 

competências, Klein (1998, p. 178) recomenda que “as organizações identifiquem que tipo de 

conhecimento e competência deve ser desenvolvido para criação de valor”. 

No entanto, para o desenvolvimento dessas competências existem três fases, a saber: 

identificação e planejamento; avaliação e comparação com necessidades futuras; e 

desenvolvimento contínuo (LUOMALA, 2016). Para este desenvolvimento, Klein (1998) 

explica que há necessidade de ter um processo de aprendizagem organizacional que, segundo o 

autor, deve conter três estágios: aquisição, disseminação e assimilação. Na aquisição há o 

desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, percepções e relacionamentos; na 

disseminação ocorre o compartilhamento do que foi aprendido; e na assimilação é realizada a 

integração da aprendizagem para que eles estejam disponíveis e disseminada para todos.  

Hätönen (2011) diz que quando se trata de desenvolvimento de competências deve-se 

focar no seu fortalecimento, desenvolvendo um clima e eliminando obstáculos para 

aprendizagem. Além do que, a competitividade das organizações depende das competências 

dos colaboradores, de como elas são utilizadas e da velocidade com que eles podem aprender 

coisas novas. Segundo Kujansivu et al. (2007), a missão do desenvolvimento de competências 

é desenvolver e manter competências, organizar tarefas de trabalho e gerenciar riscos de 

competência. 

Definidas as competências e sua relação, o Quadro 13 apresenta todos os ambientes, 

suas definições e autores para GovA. 

 

Quadro 13 - Ambientes de Aprendizagem para GovA 

Ambientes Definição Autores 

BA de origem 

(originating) 

Encontro de indivíduos em um espaço físico 

onde eles trocam sentimentos, emoções, 

experiências e modelos mentais, removendo, 

assim, as barreiras que dificultam a troca de 

Nonaka e Takeuchi (1998); 

Nonaka, Toyama e Konno (2002). 
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Ambientes Definição Autores 

conhecimento tácito por meio da empatia, 

comprometimento e confiança. 

BA de interação 

(interacting ba) 

Espaço para o diálogo, onde os indivíduos 

compartilham suas experiências e habilidades, 

convertendo-as em termos e conceitos comuns. 

Nonaka, Toyama e Konno (2002). 

BA sistêmico 

(systemising ba) ou 

(cyber ba) 

Espaço para combinação de novos 

conhecimentos explícitos gerados a partir dos 

conhecimentos existentes na organização, de 

maneira a alcançar uma grande quantidade de 

pessoas, por meio de TICs, como ocorre nos 

ambientes virtuais de aprendizagem. 

Nonaka, Toyama e Konno (2002); 

Nonaka e Toyama (2003); Nonaka 

(2005). 

BA de exercício 

(exercising ba) 

Espaço de interações individuais e virtuais, 

onde o conhecimento socializado, 

externalizado e combinado é novamente 

interpretado e internalizado pelo sistema 

cognitivo dos indivíduos. 

Nonaka, Toyama e Konno (2002). 

Conhecimento 

“Combinação de experiências, valores, 

informações, insights que propicia uma 

estrutura para avaliar e incorporar novas 

experiências e informações”. 

Davenport e Prusak (2004, p. 6) 

Confiança 

Expectativa de que os outros agirão de uma 

forma compatível, favorável e com 

credibilidade, sem intervenção de outros 

indivíduos. 

Peeman (2009); Sol, Beers e Wals 

(2013). 

Compartilhamento 

Troca de conhecimento, informação e 

experiências entre os membros da organização, 

resultando na criação de novos conhecimentos 

e aprendizagem. 

Kogut e Zander (1992); Nonaka e 

Takeuchi (2004); Lin (2007). 

Consciência 

Desenvolvida por meio de ações e interações 

dos indivíduos com o ambiente organizacional, 

que resultam na criação e ampliação de 

conhecimento e aprendizagem. 

Giddens (1984); Nonaka e 

Takeuchi (2004); Heaton (2017). 

Colaboração 

Processo onde os membros da organização com 

habilidades complementares trabalham 

conjuntamente para atingir um objetivo comum 

e compartilham conhecimento. 

Kagan (1991); Hara et al. (2003). 

Comunicação 

Troca ou compartilhamento de informações e 

conhecimentos entre os indivíduos, de modo 

bidirecional e por meio de diálogo. 

Bateman e Snell (1998); Terra 

(2010); Reich e Hershcovis (2011). 

Cultura 

Conjunto de regras, valores, crenças, 

princípios, conhecimentos, aprendizagem 

acumulada e compartilhada que guiam os 

comportamentos organizacionais. 

Alavi e Leidner (2001); Gold, 

Malhotra e Segars (2001); Chen, 

Mohamed (2008); Schein (2009). 

Competência 

Disposição, por parte dos indivíduos ou da 

organização, das características necessárias 

para realização de uma determinada atividade. 

Fleury e Fleury (2001). 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

De acordo com o diálogo entre diferentes autores identificados na literatura, pode-se 

compreender o processo de mecanismos, componentes e ambientes de GovA para melhoria do 

desempenho organizacional (Figura 23). 
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Figura 23 - Processo de Mecanismos, componentes e ambientes para GovA 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

 

A Figura 23, complementando as Figuras 9 e 11, acrescenta os Ambientes de 

Aprendizagem (BA) e 8C, propícios para percorrer o Ciclo de Conhecimento, o Ciclo de 

Aprendizagem Organizacional, a Governança do Conhecimento e a Governança da 

Aprendizagem Organizacional. 

 

2.6 CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO 

 

Após promover um diálogo subjetivo entre os diferentes autores identificados a partir 

da busca sistemática da literatura, foi possível identificar o conceito, os objetivos, as tipologias, 

os mecanismos, componentes e Ambientes de Aprendizagem para GovA (Figura 24). 

Como não existe um consenso na literatura sobre os mecanismos, componentes e 

ambientes propícios para Governança da Aprendizagem Organizacional (GovA), e com base 

nas pesquisas estudadas, percebe-se a necessidade de um alinhamento entre Aprendizagem 

Organizacional (AO), Gestão do Conhecimento (GC), Governança Corporativa (GovCorp) e 

Governança do Conhecimento (GovC), para que haja a Governança da Aprendizagem 

Organizacional (GovA). 
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Em primeira instância, Rizzatti e Freire (2020) construíram esse diálogo de todos os 

mecanismos, componentes e ambientes apontados pela literatura, conforme explicita a Figura 

24. 

 

Figura 24 - Modelo Conceitual de Governança da Aprendizagem Organizacional (GovA) 

 
Fonte: Rizzatti e Freire (2020). 

 

De acordo com o modelo apresentado na Figura 24, sobre o constructo Governança da 

Aprendizagem Organizacional (GovA), compreende-se que, para alcançar os objetivos 

pretendidos, pode-se adotar um dos Ciclos de Aprendizagem Organizacional. Porém, para seu 

processamento é necessário ter certos componentes e ambientes interconectados que precisam 

de mecanismos apropriados que efetivem a GovA nas organizações (RIZZATTI; FREIRE, 

2020). 

No entanto, nesta tese aprofundou-se a compreensão dos mecanismos, componentes e 

ambientes da GovA e, com isso, podemos categorizá-los a partir do diálogo dos autores. 

Conclui-se que, para processamento da GovA, são necessários quatro mecanismos, quatro 

componentes e dois Ambientes de Aprendizagem (Quadro 14). 
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Quadro 14 - Mecanismos, componentes e ambientes para a Governança da Aprendizagem 

Organizacional (GovA) 

Categorias Item Referências 

Mecanismos 

Gestão do Conhecimento 

Nonaka e Takeuchi (1995/2004); Zollo e Winter 

(2002); Sveiby (2003); Terra (2005); King (2009); 

Dalkir (2011). 

Ciclo do Conhecimento 
Nonaka (1994); Nonaka e Takeuchi (1995/2004); 

Zollo e Winter (2002). 

Ciclo da Aprendizagem 

Organizacional 

Argyris e Schon (1978); Levitt e March (1988); 

Senge (1990); March (1991); Morgan (1996); Probst 

e Buchel (1997); Snell e Chak (1998); Hult (1998); 

Schulz (2001); Bass e Riggio (2006); Keen e 

Mahanty, (2006); Thomas e Allen (2006); Löf 

(2010); Rzadca e Struminska-Kutra (2016); 

Wilkesmann (2016); Lauer e Wilkesmann (2017). 

Governança do Conhecimento 

Grandori (1997, 2001, 2009); Nooteboom, (2000, 

2001); Foss e Mahnke (2003); Foss (2005, 2007, 

2011); Foss e Klein (2008); Michailova; Foss (2009); 

Foss, Husted e Michailova (2010); Alves e Barbosa 

(2010); Pemsel e Müller (2012); Pemsel et al. (2014); 

Freire et al. (2017). 

Componentes 

Capacidade Dinâmica e de 

auto-organização 

Eisenhardt e Martin (2000); Zollo e Winter (2002); 

Teece (2007); Helfat et al. (2007); 

Lichtenthaler e Lichtenthaler (2009); McDaniel Jr, 

Lanham e Anderson (2009); Fong e Chen (2012); 

Maillet et al. (2015). 

Informações Confiáveis 
Kahaner (1996); Pierre e Peters (2005); Sawka 

(2006); Löf (2010). 

Visão Compartilhada e 

Objetivos Comuns 

Fleury e Fleury (1995); Slater (2004); Gárcia-

Morales, Jiménez-Barrionuevo e Mihi-Ramírezv 

(2011); Van Assche et al. (2013), Senge (2013); 

Vitry e Chia (2015). 

Modelo Mental 

Compartilhado 

Sheldrake (1995); Mohamed, Klimoski e Rentsch 

(2000); Kuhn (2006); Rodriguez et al. (2007); Freire 

et al. (2010a); Reed et al. (2010); Senge (2013); 

Vitry e Chia, (2015). 

Ambientes de 

Aprendizagem 

BA 

BA de origem 

(originating) 

Nonaka e Konno (1998, 2005); Nonaka, Toyama e 

Konno (2002); Nonaka e Toyama (2003, 2005, 

2008); Nonaka, Von Krogh e Voepel (2006); Nonaka 

e Takeuchi (2008). 

BA de interação 

(interacting ba) 

BA sistêmico 

(systemising ba) ou 

(cyber ba) 

BA de exercício 

(exercising ba) 

8C 

Conhecimento Henriques (2004); Kroll (2001); Almeida (2007); 

Dambró, Reis e Zucco (2009); Freire, Nakayama e 

Spanhol (2010); Freire et al., (2010b); Freire e Silva 

(2016); Davenport e Prusak (2004); Peeman (2009); 

Sol, Beers e Wals (2013); Kogut e Zander (1992); 

Nonaka e Takeuchi (2004); Lin (2007); Giddens 

(1984); Heaton (2017); Kagan (1991); Hara et al. 

(2003); Alavi e Leidner (2001); Gold, Malhotra e 

Confiança 

Compartilhamento 

Consciência 

Colaboração 

Comunicação 
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Categorias Item Referências 

Cultura Segars (2001); Chen e Mohamed (2008); Schein 

(2009); Fleury e Fleury (2001). 
Competência 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Por fim, considerando a definição de Vitry e Chia (2015) e dialogando com os demais 

autores absorvidos para a criação do Framework proposto, no capítulo 4 esta tese definirá 

Governança da Aprendizagem Organizacional como um sistema por meio do qual as 

organizações dirigem os processos cognitivos e comportamentais envolvendo um conjunto 

de mecanismos, componentes e ambientes de aprendizagem que permitem aos 

stakeholders internos e externos desenvolverem uma organização coletiva com capacidade 

para a mudança. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Nesta seção, foram apresentados a abordagem, objetivos, meios e técnicas de pesquisa 

definidas por esta tese de doutorado para elaboração do Framework GovA e a sua validação. 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA  

 

A pesquisa desta tese visa o desenvolvimento do Framework GovA, com a descrição 

do “campo do conhecimento relativo ao projeto de artefatos e ao planejamento de sua 

realização, operação, ajuste, manutenção e monitoramento, à luz do conhecimento científico” 

(BUNGE, 1985, p. 231).  

Em relação à natureza, pode-se classificar esta pesquisa, segundo Demo (2000), como 

uma pesquisa teórica, pois caracteriza-se como uma pesquisa que utiliza embasamentos 

teóricos para explicar a pesquisa que esta sendo desenvolvida, avançando sobre o conhecimento 

científico  e como aplicada, conforme Vergara (2013) pois tem finalidade prática, visando 

resolver problemas concretos, imediatos ou não, das organizações em processo de mudança e 

dependentes da Governança da Aprendizagem Organizacional. 

Quanto à abordagem, apoiado em Trivinos (1995), define-se a pesquisa como de 

abordagem qualitativa, por pretender compreender as inter-relações dos mecanismos, 

componentes e ambientes de governança e para tal, é preciso conhecer os elementos e o 

fenômeno organizacional (TRIVIÑOS, 1995). 

Em relação aos fins, esta pesquisa classifica-se como propositiva com etapas 

exploratória e descritiva. 

Desta forma, são etapas seguidas nesta pesquisa para que o objetivo geral seja 

alcançado (Figura 25):
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Figura 25 – Design da pesquisa 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2019). 
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Atendendo o design da pesquisa, traçaram-se dois caminhos de procedimentos (Figura 

25): o teórico, para a elaboração do Modelo Conceitual e do Framework da Governança da 

Aprendizagem Organizacional, com base na literatura estudada (etapa exploratória e 

descritiva); e o caminho empírico (campo), para validação da aplicação do Framework GovA 

que inter-relacione os mecanismos, componentes e ambientes para Aprendizagem 

Organizacional (etapa propositiva), conforme os procedimentos que seguem. 

 

3.2 ETAPA 1: EXPLORATÓRIA 

 

Na etapa exploratória, teve-se como finalidade proporcionar maior familiaridade com 

o problema, tendo em vista torná-lo mais explícito (GIL, 2002). Como o tema GovA é novo e 

ainda pouco explorado na literatura acadêmica e no campo organizacional, pouco se conhecem 

as variáveis a examinar, justificando a importância desta pesquisa (CRESWELL, 2007). 

Atendendo ao protocolo de Gil (2002, p. 41), a etapa exploratória seguiu os seguintes passos: 

levantamento bibliográfico para a revisão da literatura sobre os temas envolvidos na tese; 

discussões com pesquisadores do laboratório ENGIN que estão envolvidos em projetos de 

pesquisa e extensão geradores de questões similares ao vivenciado nesta pesquisa; e análise de 

estudos empíricos para facilitar a compreensão sobre a Governança da Aprendizagem nas 

organizações. 

Esta etapa foi composta por uma revisão da literatura sobre Governança da 

Aprendizagem Organizacional, para a qual definiu-se o objetivo, a pergunta de pesquisa e pode-

se compreender o status quo da literatura sobre o assunto. 

A revisão da literatura consistiu em uma síntese dos estudos identificados e absorvidos 

na fundamentação teórica, da maneira mais completa possível, referente aos trabalhos e dados 

pertinentes ao tema, dentro de uma sequência lógica (MARCONI; LAKATOS, 2010). Com 

base no levantamento, foi possível construir a contextualização teórica do problema e o seu 

relacionamento com o que tem sido investigado a seu respeito, o que esclareceu, os pressupostos 

teóricos que deram fundamentação à pesquisa. Essa revisão não se constituiu apenas por 

referências ou sínteses dos estudos feitos, mas por discussão crítica realizada pela pesquisadora 

ao “estado atual da questão” (GIL, 2002). 

Nesta fase, foram realizados dois tipos de revisão da literatura: revisão narrativa e 

busca sistemática de literatura, para alcançar maior compreensão sobre o tema. Apesar de 
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serem ambas denominadas de revisão, possuem características e objetivos distintos e estes 

foram respeitados nesta tese.   

A revisão narrativa foi utilizada para aprofundar os conhecimentos sobre AO e os 

ambientes de aprendizagem e descrever o estado da arte dos temas, sob o ponto de vista teórico. 

Esta revisão, ao ser utilizada na tese, apoiou a análise da literatura, da interpretação e a análise 

crítica pessoal da pesquisadora (BERNARDO; NOBRE; JANETE, 2004). Esta revisão 

possibilitou a aquisição e atualização de conhecimento sobre o tema, no entanto, não se utilizou 

metodologia que viabilizasse a reprodução dos dados e nem se obteve de respostas quantitativas 

para identificar a evolução das discussões temáticas sobre AO e seus processos, visto que não 

era essa a necessidade desta tese (ROTHER, 2007).  

Assim, a revisão narrativa, foi utilizada para o levantamento de estudos sobre o tema 

Aprendizagem Organizacional e os ambientes voltados para aprendizagem: BA (NONAKA; 

KONNO, 1998) e 8C (FREIRE; SILVA, 2016), que se relacionam à GovA.  

Quanto à busca sistemática da literatura, sendo esta uma busca “planejada para 

responder uma pergunta específica e que utiliza métodos explícitos e sistemáticos para 

identificar, selecionar e avaliar criticamente os estudos” (CASTRO, 2006, p. 1), foi importante 

etapa para construção do Framework proposto. 

A busca sistemática da literatura foi o procedimento de pesquisa selecionado porque, 

ao realizar esta busca e análise bibliométrica sobre o termo GovA, pôde-se identificar e 

compreender o arcabouço teórico sobre o tema desenvolvido até o momento, verificando que 

se trata de uma área ainda em fase de construção e consolidação. Por isso, pode-se afirmar o 

ineditismo desta tese e considerar a contribuição para o entendimento da área de pesquisa a que 

se propõem e que ainda não foi profundamente explorada.  

O desenvolvimento da busca sistemática da literatura, com base no Manual Cochrane 

utilizou sete passos: 1. formulação da pesquisa; 2. localização dos estudos; 3. avaliação crítica 

dos estudos; 4. coleta de dados; 5. análise e apresentação dos dados; 6. Interpretação dos dados; 

7. Aprimoramento e atualização da revisão (HIGGINS; GREEN, 2009). De maneira a facilitar 

o controle do processo de busca sistemática da literatura, esta pesquisa utilizou o método 

proposto por Ferenhof e Fernands (2016). Este método é composto de três fases: 1. Definição 

do protocolo de pesquisa, decomposto em cinco atividades: 1.1. Estratégia de busca; 1.2. 

Consulta em base de dados; 1.3. Organização das bibliografias; 1.4. Padronização da seleção 

dos artigos; 1.5. Composição do portfólio dos artigos; 2. Análise dos dados, composto por uma 

atividade: 2.1. Consolidação dos dados e 3. Síntese, composto pela atividade 3.1. Síntese e 

elaboração de relatórios (Figura 26). 
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Figura 26 - Descrição dos passos da busca sistemática e análise bibliométrica 

 
Fonte: Ferenhof e Fernandes (2016). 

 

a) 1ª Fase: Definição do protocolo de pesquisa 

 

Escolhidas as bases eletrônicas de dados, a atividade 1 é a estratégia de busca com a 

definição das palavras-chave entre aspas e em inglês “governance of learning” ou “learning 

governance” ou “governance learning” e a utilização de operadores lógicos – or – para junção 

de palavras e/ou sentenças (FERENHOF; FERNANDES, 2016). 

Para pesquisa foram consideradas as publicações que se referiam aos descritores no 

título, nos resumos e nas palavras-chave. Os tipos de publicações selecionadas, por filtros, 

abrangeram artigos publicados em revista, anais de eventos científicos ou de revisão e livros, 

com o intuito de alcançar textos com maior qualidade e confiabilidade dentro dos parâmetros 

metodológicos científicos. 

Na atividade 2, consulta em base de dados, foram selecionadas as bases eletrônicas 

de dados Scopus e Web of Science:  

 

a) Scopus: foi escolhida devido à abrangência interdisciplinar e internacional e, 

consequentemente, à quantidade de referências disponíveis. “São cerca de 130 mil 

livros e mais de 60 milhões de registros, entre elas artigos de periódicos revisados. 

Somado a isso, a base possui ferramentas de apoio à análise de resultados” 
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(CAPES, 2019). Trata-se de uma “base de dados de resumos e citações da 

literatura científica e de fontes de informação de nível acadêmico na internet. 

Indexa mais de 21.500 periódicos, de 5 mil editores internacionais, além de outros 

documentos” (CAPES, 2019). Esta base foi utilizada para dar segurança à 

pesquisadora em relação ao alcance aos artigos seminais e para conferir mais 

status sobre o tema. 

b) Web of Science: é uma base multidisciplinar que permite acesso a referências e 

resumos em todas as áreas do conhecimento. “Por meio da Web of Science estão 

disponíveis ferramentas para análise de citações, referências, índice h, permitindo 

análises bibliométricas”. A base possui hoje mais de 12.000 periódicos indexados, 

sendo composta por: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) – com 

disponibilidade de acesso desde 1945 até o presente; Social Sciences Citation 

Index (SSCI) – com disponibilidade de acesso desde 1956 até o presente; Arts & 

Humanities Citation Index (A&HCI) – com disponibilidade de acesso desde 1975 

até o presente; Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) – com 

disponibilidade de acesso desde 1991 até o presente; e Conference Proceedings 

Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) – com disponibilidade 

de acesso desde 1991 até o presente (CAPES, 2019). 

 

Quadro 15 - Quantidade de artigos selecionados na busca sistemática de literatura 

Descritores Scopus WoS Total de GovA 

“governance of learning” or “learning 

governance” or “governance learning” 
65 47 112 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Na atividade 3, organizar as bibliografias, utilizou-se o software Endnote para 

gerenciar a bibliografia, que permitiu construir uma biblioteca individual, ressaltar artigos 

importantes, citar, formatar e reformatar as referências do texto, utilizadas nas atividades 4 e 5. 

Nesta fase, os documentos, com as referências dos artigos encontrados na busca, foram 

exportados para pastas do software Endnote, classificadas e tabuladas em planilha Excel, por 

meio de uma matriz de análise (Apêndice A). Entre os documentos retornados, foram excluídos 

35 artigos repetidos entre as bases, resultando em 77 documentos elegíveis. 
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Quadro 16 - Quantidade de artigos selecionados após análise de duplicação 

Descritores Scopus WoS 
Total de 

GovA 

Análise de 

duplicação 
Resultado 

“governance of learning” or 

“learning governance” or 

“governance learning” 

65 47 112 35 77 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Na atividade 4, padronização e seleção dos artigos, o objetivo foi selecionar apenas 

os artigos que tratassem da Governança da Aprendizagem Organizacional, ou seja, artigos que 

se referiam à GovA na perspectiva organizacional. Para isto, foram lidos 77 resumos dos 

artigos, com foco na abordagem organizacional, o tema tratado. 

Na atividade 5, composição de portfólio de artigos, foi realizada uma primeira leitura 

de 77 resumos dos artigos selecionados na atividade 4.  

Os critérios de exclusão foram: (I) não utilizavam o termo no título, palavras-chave 

ou resumo (4) e/ou; (II) não ofereciam acesso ao artigo completo ou gratuito (6); (III) não 

relacionavam os temas governança e aprendizagem como um constructo “Governança da 

Aprendizagem” (35) e/ou; (IV) não analisavam o constructo Governança da Aprendizagem pela 

perspectiva organizacional (25). 

Assim, por ser um tema muito amplo, entre 1998 e 2018 a Governança da 

Aprendizagem Organizacional foi abordada por estudos em diferentes áreas do conhecimento, 

o que levou esta pesquisa à análise e categorização para exclusão dos não aderentes ao objetivo 

pretendido. Foram excluídos os artigos que não abordavam “Governança da Aprendizagem” 

como constructo, mas abordavam a aprendizagem em áreas como: saúde (OXTOBY; 

MOSSOP, 2016; MASH et al., 2016; GARDNER et al., 2016; FOTHERINGHAM, 2013; 

SOLOMON; GUSMANO; MASCHKE, 2016; HERBERT; BEST, 2011; VAN DER PENNEN 

et al., 2010; MESSER; GRIFFITHS, 2007; INGRAM; RANDALL, 2001; CORNELL; 

SILVESTER, 2000); matemática, economia e física (HEYLIGHEN, 2017; MANRAI, GOEL 

2017; CUCCULELLI; BETTINELLI, 2016; CHEN, 2011; APREDA, 2005); meio ambiente, 

ecologia e sustentabilidade (KELLY; ELLIS; FLANNERY, 2018; ROCLE; SALLES, 2018; 

SEIJGER et al., 2018; LATTA, 2018; CARLSON; PALMER, 2016; FINK, 2018; 

HEIKKINEN; YLÄ-ANTTILA; JUHOLA, 2018; GOLLATA; NEWIG, 2017; RUIU et al., 

2017; VAN BOMMEL et al., 2016; NEWIG et al., 2016; BLACKMORE et al., 2016; JEDD; 

BIXLER, 2015; ROUILLARD et al., 2013; KUMNERDPET, 2011; SPANGENBERG, 2008; 

KASHYAP, 2004; BERKES, 2003; MAYERS et al., 2016a; MAYERS et al., 2016b); 

aeronáutica (ACHA; BRUSONI; PRENCIPE, 2007); educação (TRAN et al., 2017; CHEE; 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=34771508000&zone=
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MEHROTA; LIU, 2012); cadeia de suprimentos (ESPALLARDO; OREJUELA; PEREZ, 

2010; PETERSON, 2009); e ensino a distância (BARUQUE; BARUQUE; MELO, 2007; 

BARUQUE; MELO, 2006; ALAEDDINI; KARDAN, 2010; CHAN; UDEN, 2008; YAP, 

2011; WISE; QUEALY, 2006).  

Ainda foram excluídas publicações que utilizavam o termo “Governança da 

Aprendizagem”, mas tratavam sobre aprendizagem organizacional por diferentes perspectivas, 

como por exemplo, de governo e autogoverno, da política e do desenvolvimento regional 

(JONG; KUPPER; BROERSE, 2018; McNUTT; RAYNER, 2018; ANTTIROIKO, 2017; 

CHALLIES et al., 2017; BAPTISTA, 2016; VITTORIA; NAPOLITANO, 2016; BOSSERT; 

HARTOG, 2015; COOKE, 2014; RIVERET et al., 2014; YI; JUQIN, 2012; WHITEHEAD, 

2011; GIFFINGER; HAINDLMAIER; KRAMAR, 2010; RIVOLIN, 2010; NEOGI; 

CORDELL, 2010; ARGIOLAS et al., 2009; NKHATA; BREEN, 2010; SCHOUT, 2009; 

PARASKEVOPOULOS, 1998); e de projetos (AGUILERA, 2018). 

 Observou-se que, embora os artigos se referiam, nos resumos ou no corpo do artigo 

aos termos Governança da Aprendizagem, ou mesmo para referir-se à Aprendizagem 

Organizacional, a leitura dos artigos revelou que a maior a parte deles tratava de GovA em 

outras áreas ou perspectiva que não a organizacional, ou como sinônimo de aprendizagem 

organizacional, por isso, de 77 artigos encontrados nas bases, foram selecionados sete artigos 

(GNERRE, 1996; CARRHILL, 1996; NOOTEBOOM, 2009; LÖF, 2010; FONG; CHEN, 

2012; VITRY; CHIA, 2015; RZADCA; STRUMINSKA-KUTRA, 2016).  

 

Quadro 17 - Quantidade de artigos selecionados na atividade de padronização, seleção se 

composição de portfólio de artigos 

Descritores Scopus WoS 
Total de 

documentos 
Excluídos Selecionados 

“governance of learning” or 

“learning governance” or 

“governance learning” 

65 47 77 70 7 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Assim, para a composição do portfólio foram selecionados sete artigos que, de fato, 

abordavam sobre o tema Governança da Aprendizagem na perspectiva organizacional, tendo 

sido excluídos 70. 

Às sete publicações selecionadas foram lidas em profundidade e foi realizada uma 

busca dirigida ao levantamento das publicações seminais citadas por elas. Após este processo, 

foram incluídas 60 novas publicações: Argyris e Schon (1978); March (1991); Grant (1996); 
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Kaplan e Norton (1996); Bass (1997); Popper e Lipshitz (1998); Spender (1998); Crossan, Lane 

e White (1999); Eisenhart e Martin (2000); Popper e Lipshitz (2000); Gavetti e Levinthal 

(2000); Gold, Malhotra e Segars (2001); Alavi e Leidner (2001); Grandori (2001); 

Subramaniam e Venkatraman (2001); Zollo e Winter (2002); Stacey (2003); Crossan e Berdrow 

(2003); Darroch (2003); Scholl et al. (2004); Tserng e Lin (2004); Nonaka e Takeuchi (2004); 

Somech e Drach-Zahavy (2004); Henriques (2004); Probst e Buchel (2005); Kroll (2001); 

Pierre e Peters (2005); Bass e Riggio (2006); Keen e Mahanty (2006); Egbu (2006); Thomas e 

Allen (2006); Teece (2007); Foss (2007); Chen e Mohamed (2007); Almeida (2007); Duguid, 

Mundel e Schugurensky (2007); Abell, Felin e Foss (2008); Chen e Mohamed (2008); Amitage 

(2008); King (2009); Anumba (2009); Lichtenthaler e Lichtenthaler (2009); Dambró, Reis e 

Zucco (2009); Michailova e Foss (2009); Heisig (2009); Sterling (2010); Freire, Nakayama e 

Spanhol (2010); Freire et al., (2010b); Pietersen (2010); Newig, Günther e Pahl-Wostl (2010); 

Senge (2013); Sol, Beers e Wals (2013); Van Assche et al. (2013); Chen e Fong (2013); Belle 

(2016); Wilkersmann (2016); Dee e Leisyte (2016); Freire e Silva (2016); Lauer e Wilkesmann 

(2017); e Freire et al. (2017).  

As publicações incluídas estão diretamente relacionadas ao tema tratado, ou seja, 

abordam o conceito, os objetivos, os mecanismos, os tipos, os componentes e os ambientes para 

Governança da Aprendizagem Organizacional. Além disso, são publicações que permitiram 

acesso gratuito ao conteúdo completo. 

 

b) 2ª Fase: Análise 

 

A análise dos artigos selecionados na revisão da literatura teve como finalidade 

identificar o conceito, objetivos, tipologias, mecanismos, componentes e ambientes que 

constituíram a Governança da Aprendizagem na perspectiva organizacional. 

Nesta fase, que compreende a atividade 6 – consolidação dos dados, desenvolveu-se a 

análise e interpretação dos dados. A análise envolveu preparar os dados para análise, conduzir 

análises diferentes, aprofundar-se no entendimento dos dados, fazer representação deles e fazer 

uma interpretação do significado mais amplo deles (CRESWELL, 2007). Para Marconi e 

Lakatos (2010), a análise e interpretação são duas atividades distintas, mas estreitamente 

relacionadas e que, como processo, envolvem duas operações. A análise (ou explicação) é a 

tentativa de evidenciar as relações existentes entre o fenômeno estudado e suas relações, 

enquanto a interpretação é a atividade intelectual que procura dar um significado mais amplo 

às respostas, vinculando-as a outros conhecimentos. 
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Desta forma, nesta pesquisa, por meio dos artigos selecionados, pôde-se identificar o 

conceito, os objetivos, as tipologias, os mecanismos, os componentes e os ambientes de GovA. 

Este levantamento foi possível após a leitura detalhada dos artigos selecionados, os citados por 

esses artigos e acrescentados por terem relação com a GovA, conforme apresentado no capítulo 

2 desta tese. 

 

c) 3ª Fase: Síntese 

 

Nesta terceira e última fase da busca sistemática da literatura, a atividade 7, foi 

realizada a síntese do resultado, apresentada na seção 2 desta tese, mais especificamente da 

seção 2 a 2.6. Em suma, a seção 2 apresenta o conceito, os objetivos, as tipologias, os 

mecanismos, os componentes e os ambientes que são essenciais para o Framework de 

Governança da Aprendizagem Organizacional, resultados da busca sistemática da literatura. 

Na busca sistemática da literatura realizou-se a análise bibliométrica onde foram 

estudados 112 artigos para verificar os anos, os autores, as universidades, os países mais 

relevantes e que mais publicaram sobre o assunto em questão (Apêndice B).  

Como resultado da busca das palavras-chave “governance of learning” or “learning 

governance” or “governance learnig”, o ano em que mais houve publicações sobre o assunto 

foi 2016 com 21 documentos.  

Os autores que mais publicaram sobre o assunto, foram Jens Newig e Christine 

Blackmore, com três publicações cada um, entre os anos de 2016 e 2017. O primeiro 

pesquisador é geocologista e professor de Governança e Sustentabilidade na Universidade 

Leuphana de Lüneburg, Universidade Pública em Lüneburg, Baixa Saxônia, Alemanha. 

Enquanto, a segunda pesquisadora é professora de Sistemas Ambientais e de Desenvolvimento 

no Departamento de Comunicação e Sistemas da Open University, uma Universidade Pública 

no Reino Unido. 

As Universidades que tinham mais pesquisadores estudando o termo são a Leuphana 

University of Luneburg, uma Universidade Pública em Lüneburg, Baixa Saxônia, Alemanha, 

com três publicações, somando as publicações de Gollata e Newig (2017), Challies et al. (2017) 

e Newig et al. (2016) e a Open University, uma Universidade Pública de ensino e pesquisa à 

distância e uma das maiores Universidades do Reino Unido para o ensino de graduação, com 

três publicações: Ruiu et al. (2017), Van Bommel et al., (2016) e Blackmore et al. (2016) . 

O País que mais publicou sobre o assunto foi os Estados Unidos, com 17 publicações 

(KELLY; ELLIS; FLANNERY, 2018; RUIU et al., 2017; OXTOBY; MOSSOP, 2016; 
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CARLSON; PALMER, 2016; VAN BOMMEL et al., 2016; RIVERET et al., 2014; COOKE, 

2014; ROUILLARD et al., 2013; FOTHERINGHAM, 2013; CHANG; UDEN, 2008; 

MESSER; GRIFFITHS, 2007; DIAMOND, 2007; ACHA; BRUSONI; PRENCIPE, 2007; 

MAYERS et al., 2006a; MAYERS et al., 2006b; INGRAM; RANDALL, 2001; CORNELL; 

SILVESTER, 2000).  

Destaca-se que a pesquisa levantou dois documentos brasileiros, que já constavam com 

citações na base de dados Scopus, mas que são voltadas para área de ensino a distância (e-

learning governance) que não é objetivo desta tese. O artigo de Baruque, Brauque e Melo 

(2007), publicado no periódico Wseas Transactions on Computers, pelos pesquisadores Lúcia 

Blondet Baruque, Cássia Blondet Baruque e Rubens Nascimento Melo, da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO), constavam com uma citação, e um 

documento em conferência de Baruque e Melo (2006) alcançou três citações.  

Depois da busca sistemática da literatura foi realizada a análise integrativa sobre os 

resultados das publicações selecionadas. 

 

3.3 ETAPA 2: DESCRITIVA 

 

Na etapa descritiva procurou-se conhecer os desafios organizacionais da 

contemporaneidade, suas características e seus problemas, ou seja, descreveu-se as 

características do fenômeno e do ambiente realizando relações entre as variáveis encontradas 

(TRIVIÑOS, 2006). Deste modo, nesta etapa fez-se necessário descrever e inter-relacionar os 

mecanismos, componentes e ambientes para elaborar o modelo conceitual de GovA e, em 

seguida, compreender seus processos e suas cinco dimensões para construção do Framework 

GovA. 

Esta etapa se desenvolveu a partir da análise integrativa (BROOME, 2006; MENDES; 

SILVEIRA; GALVÃO, 2008; BOTELHO, CUNHA, MACEDO, 2011) dos conhecimentos 

construídos em pesquisas anteriores sobre governança da aprendizagem, seja na literatura 

teórico ou empírica, o que permitiu a geração do Framework. Foi realizada a integrativa para a 

integração de opiniões, conceitos e ideias provenientes de outras pesquisas e assim, permitir a 

descrição dos elementos e as inter-relações.  

A análise integrativa permitiu a aceitação de estudos teóricos e/ou empíricos aos 

resultados da busca, inclusive pesquisas de métodos quantitativos e/ou qualitativos desde que 

mencionassem sobre GovA.  
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A partir da análise integrativa foram realizadas as inter-relações entre os mecanismos, 

os componentes e os ambientes propostos pelos autores e elaborado o modelo conceitual de 

GovA, que aprofundado resultaram em 4 mecanismos (Gestão do Conhecimento, Ciclo do 

Conhecimento, Ciclo da Aprendizagem Organizacional e Governança do Conhecimento), 4 

componentes (Capacidade Dinâmica e de Auto-Organização, Informações Confiáveis, Modelos 

Mental Compartilhado e Objetivos Comuns e Visão Compartilhada) e 2 Ambientes (BA e 8C),  

como visto na seção 2.6.  Com isso, pode-se compreender os processos que envolvem a GovA 

e identificar as cinco dimensões necessárias para desenvolvimento do Framework proposto, a 

saber: 

Dimensão 1: Ambientes de Aprendizagem;  

Dimensão 2: Ciclo de Conhecimento Organizacional; 

Dimensão 3: Ciclo de Aprendizagem Organizacional; 

Dimensão 4: Governança do Conhecimento Organizacional;  

Dimensão 5: Governança da Aprendizagem Organizacional. 

 

 Ao final da etapa descritiva, pôde-se elaborar, então o Framework GovA, que é 

composto por mecanismos, componentes e ambientes para governar a Aprendizagem 

Organizacional (etapa propositiva). 

 

3.4 ETAPA 3: PROPOSITIVA  

 

Após a etapa exploratória e descritiva, alcançou-se a etapa propositiva, com vistas a 

resolver o problema vivenciado pelas organizações, propondo a otimização do problema de 

pesquisa (ALVES-MAZZOTTI, 2002; BOBBIO, 1997; PATTON, 1988). Conforme Freire 

(2013) é um tipo de pesquisa que apresenta como característica a análise, avaliação e preposição 

de alternativas para solução dos problemas diagnosticados. 

Assim sendo, a etapa propositiva desta tese referiu-se à construção do Framework GovA 

que, muito mais do que um modelo que retrata a realidade, buscou somar um método sobre “o 

que” e “como” fazer para governar a aprendizagem organizacional (ROESCH, 2009).   

Vale explicar que, o resultado desta pesquisa foi nomeado de Framework, pois 

Framework é  conjunto de conceitos e elementos que se inter-relacionam para descrever como 

um sistema deve se comportar, se parecer e ser compreendido pelos usuários da maneira 

pretendida (PREECE; ROGERS; SHARP, 2005), ou seja, é uma definição mais ampla do que 

um modelo ou um método, e representa a síntese do pesquisador em relação a um fenômeno, 
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envolvendo diversas pesquisas e análises sobre o assunto (SILVA, 2019). Ainda, optou-se por 

um Framework com base na explicação de Crossan, Lane e White (1999) de que um Framework 

bem-sucedido deve apresentar o território (organização) e aproximar a  realidade com a teoria, 

atendendo à três diferentes requisitos: 1) identificação do fenômeno a ser estudado; 2) sugestão 

de premissas-chave relacionadas ao framework que se quer propor; e  3) descrição das inter-

relações entre os elementos constituintes do Framework proposto. Aplicando estes diferentes 

requisitos nesta tese, tem-se:  

 

a) Identificação dos objetivos organizacionais para governar a aprendizagem 

organizacional  que são: desenvolver a capacidade para adaptar a situações novas 

e incertas (mudança organizacional) (VITRY, CHIA, 2015), melhorar o 

desempenho organizacional (FONG, CHEN, 2012; KAPLAN, NORTON, 1996) 

e  promover a adaptação e transformação organizacionais (LOF, 2010); 

b) Sugestão de premissas-chave relacionadas ao Framework a se propor, no qual: 

para alcançar os objetivos organizacionais de GovA identificados na literatura e 

apoiar  assim o enfretamento dos desafios contemporâneos, partiu-se da premissa 

teórica de que a GovA deve ser implantada, com 4 mecanismos: Gestão do 

Conhecimento (NONAKA,TAKEUCHI, 1995/2004; ZOLLO, WINTER, 2002; 

SVEIBY, 2003; TERRA, 2005; KING, 2009; DALKIR, 2011), Ciclo do 

Conhecimento (NONAKA, 1994; NONAKA; TAKEUCHI, 1995, 2004; 

ZOLLO, WINTER (2002), Ciclo da Aprendizagem Organizacional 

(ARGYRIS, SCHON, 1978; LEVITT, MARCH, 1988; SENGE, 1990; MARCH, 

1991; MORGAN, 1996; PROBST, BUCHEL, 1997; SNELL, CHAK, 1998; 

HULT, 1998; SCHULZ, 2001; BASS, RIGGIO, 2006; KEEN, MAHANTY, 

2006; THOMAS, ALLEN, 2006; LÖF, 2010; RZADCA, STRUMINSKA-

KUTRA, 2016; WILKESMANN, 2016; LAUER, WILKESMANN, 2017) e 

Governança do Conhecimento (GRANDORI, 1997, 2001; NOOTEBOOM, 

2000, 2001; FOSS, MAHNKE, 2003; FOSS, 2005, 2007, 2011; FOSS, KLEIN, 

2008; MICHAILOVA; FOSS, 2009; FOSS, HUSTED, MICHAILOVA, 2010; 

ALVES, BARBOSA, 2010; PEMSEL, MÜLLER, 2012; PEMSEL et al., 2014; 

FREIRE et al., 2017), 4 componentes: Capacidade Dinâmica e de Auto-

Organização (EISENHARDT,  MARTIN, 2000; ZOLLO, WINTER, 2002; 

TEECE, 2007; HELFAT et al., 2007; LICHTENTHALER, LICHTENTHALER, 

2009; MCDANIEL JR, LANHAM,  ANDERSON, 2009; FONG, CHEN, 2012; 
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MAILLET et al., 2015), Informações Confiáveis (KAHANER, 1996; PIERRE, 

PETERS, 2005; SAWKA, 2006; LÖF, 2010), Modelos Mental Compartilhado 

(SHELDRAKE, 1995; MOHAMED, KLIMOSKI, RENTSCH, 2000; KUHN, 

2006; RODRIGUEZ et al., 2007; FREIRE et al., 2010a; REED et al., 2010; 

SENGE, 2013; VITRY, CHIA, 2015) e Objetivos Comuns e Visão 

Compartilhada (FLEURY, FLEURY, 1995; SLATER, 2004; GÁRCIA-

MORALES, JIMÉNEZ-BARRIONUEVO, MIHI-RAMÍREZV, 2011; VAN 

ASSCHE et al., 2013, SENGE, 2013; VITRY, CHIA, 2015) e 2 Ambientes: BA 

(NONAKA, KONNO, 1998, 2005; NONAKA, TOYAMA, KONNO, 2002; 

NONAKA, TOYAMA, 2003, 2005, 2008); NONAKA, VON KROGH, VOEPEL, 

2006; NONAKA, TAKEUCHI, 2008) e 8C (HENRIQUES, 2004; KROLL, 2001; 

ALMEIDA, 2007; DAMBRÓ, REIS, ZUCCO, 2009; FREIRE, NAKAYAMA, 

SPANHOL, 2010; FREIRE et al., 2010b; FREIRE, SILVA, 2016; 

DAVENPORT, PRUSAK, 2004; PEEMAN, 2009; SOL, BEERS, WALS, 2013; 

KOGUT, ZANDER, 1992; NONAKA, TAKEUCHI, 2004; LIN, 2007; 

GIDDENS, 1984; HEATON, 2017; KAGAN, 1991; HARA et al. , 2003; ALAVI, 

LEIDNER, 2001; GOLD, MALHOTRA, SEGARS, 2001; CHEN, MOHAMED, 

2008; SCHEIN, 2009; FLEURY, FLEURY 2001).  

c) Descrições das inter-relações dos mecanismos, componentes e ambientes que 

envolveram as dimensões do Framework proposto (Ambientes de Aprendizagem, 

Ciclos de Conhecimento e Aprendizagem Organizacional e, Governança do 

Conhecimento e de Aprendizagem Organizacional) para governar a 

Aprendizagem Organizacional. 

 

Esta etapa se desenvolveu por meio da validação do Framework GovA. Conforme 

ensina Ollaik e Ziller (2012): 

 

[...] em pesquisas qualitativas, a concepção de validade assume formas distintas, pois 

a discussão sobre escalas de medição não se aplica a métodos qualitativos, sendo 

necessária a compreensão da validade em outra perspectiva. Nesse sentido, adaptando 

o conceito quantitativista para pesquisas qualitativas, verificar a validade de uma 

pesquisa seria determinar se ela de fato mede verdadeiramente o que o pesquisador se 

propôs a medir, se seus processos metodológicos são coerentes e se seus resultados 

são consistentes. (OLLAIK; ZILLER, 2012, p. 232). 

 

A validação do Framework GovA aconteceu em três momentos: validação prévia, 

validação interna e validação externa, atendendo ao determinado por Ollaik e Ziller (2012), 
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após a análise integrativa das inter-relações entre os elementos constitutivos, construção do 

modelo conceitual de GovA e análise dos seus processos e das cinco dimensões para elaboração 

do Framework GovA. A partir, do Framework proposto, foi criado o Canvas GovA para sua 

validação. 

Segundo Ollaik e Ziller (2012, p. 229), uma pesquisa qualitativa deve se preocupar 

com a sua validação nas: 

 

[...] concepções relacionadas à fase de formulação da pesquisa (validade prévia), 

concepções relacionadas à fase de desenvolvimento da pesquisa (validade interna) e 

concepções relacionadas à fase de resultados da pesquisa (validade externa).  

 

Esta pesquisa se enquadra na definição de pesquisa qualitativa, desta forma, sua 

validação foi verificada nessas três concepções. 

 

3.4.1 Validação prévia 

 

Esta tese pode ser considerada validada previamente, como determina Ollaik e Ziller 

(2012), visto que emergiu da revisão da literatura, onde foram encontrados os autores seminais 

do termo em análise. Apesar de ser um tema incipiente, foi possível identificar na literatura, o 

conceito (VITRY; CHIA, 2015), os objetivos (VITRY; CHIA, 2015; FONG; CHEN 2012; 

KAPLAN; NORTON, 1996; LÖF, 2010), as tipologias (RZADCA; STRUMINSKA-KUTRA, 

2016; ARGYRIS; SCHON, 1978; PROBST; BUCHEL, 1997; LAUER; WILKESMANN, 

2017; BASS; RIGGIO, 2006; LÖF, 2010), os mecanismos (FONG; CHEN, 2012; CHEN; 

MOHAMED, 2008, SUBRAMANIAM; VENKATRAMAN, 2001; NONAKA; TAKEUCHI, 

2004; EGBU, 2006; ALAVI; LEIDNER, 2001; GOLD; MALHOTRA; SEGARS, 2001; 

CHEN; MOHAMED, 2007; ZOLLO; WINTER, 2002), os componentes (SENGE, 2013; VAN 

ASSCHE et al., 2013; LICHTENTHALER; LICHTENTHALER, 2009; MAILLET et al., 

2015; PIERRE; PETERS, 2005; LÖF, 2010; FONG; CHEN, 2012) e os ambientes (NONAKA; 

TOYAMA; KONNO, 2000; NONAKA; TOYAMA; KONNO, 2002; NONAKA; TOYAMA, 

2003, 2005; FREIRE; SILVA, 2016) para fundamentação do modelo conceitual de GovA. 

 

3.4.2 Validação interna 

 

Esta tese pode ser considerada validada internamente, como determina Ollaik e Ziller 

(2012), visto que o Framework de Governança da Aprendizagem decorreu do alinhamento do 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6506873304&zone=
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que foi encontrado na revisão da literatura, com a integração dos estudos dos autores seminais, 

gerando conclusões em cada capítulo. Além de apontados quais os mecanismos, componentes 

e ambientes que deveriam ser considerados, seja por consenso entre os autores ou evolução 

histórica de seus estudos. 

O Framework proposto com base na RL abrangeu 5 dimensões (Ambientes de 

Aprendizagem, Ciclo de Conhecimento, Ciclo da Aprendizagem Organizacional, Governança 

do Conhecimento e Governança da Aprendizagem Organizacional), que foram identificadas 

por meio dos autores seminais e por aqueles referenciados por eles. As 5 dimensões foram 

subdivididas em processos, conforme segue: 

 

Dimensão 1 do Framework GovA: Esta dimensão envolveu a presença dos Ambientes BA 

(individual, coletivo, virtual e presencial) (NONAKA; KONNO, 1998, 2005; NONAKA; 

TOYAMA; KONNO, 2002; NONAKA; TOYAMA, 2003, 2005, 2008; NONAKA; 

TAKEUCHI, 2008; NONAKA; VON KROGH; VOEPEL, 2006) e Ambientes Colaborativos 

8C (conhecimento, confiança, consciência, colaboração, cultura e competência) (FREIRE; 

SILVA, 2016; DAVENPORT; PRUSAK, 2004; PEEMAN, 2009; SOL; BEERS; WALS, 2013; 

KOGUT; ZANDER, 1992; LIN, 2007; GIDDENS, 1984; HEATON, 2017; KAGAN, 1991; 

HARA et al., 2003; ALAVI; LEIDNER, 2001; GOLD; MALHOTRA; SEGARS, 2001; CHEN; 

MOHAMED, 2008; SCHEIN, 2009; FLEURY; FLEURY, 2001). Ao criar estes ambientes, 

teve-se como objetivos: motivar os indivíduos a participarem do processo (KING, 2009; 

NOOTEBOOM, 2000) e promover mudança do modelo mental (KEEN; MAHANTY, 2006; 

THOMAS; ALLEN, 2006; LÖF, 2010; VITRY; CHIA, 2015) para desenvolver o Ciclo do 

Conhecimento. 

 

Dimensão 2 do Framework GovA: Esta dimensão teve como elementos o feedback (ZOLLO; 

WINTER, 2002), a variação generativa (ZOLLO; WINTER, 2002), a seleção (NONAKA, 

1994; ZOLLO; WINTER, 2002), a replicação (NONAKA; TAKEUCHI, 1995, 2004; ZOLLO; 

WINTER, 2002) e a retenção (GAVETTI; LEVINTHAL, 2000; ZOLLO; WINTER (2002), 

onde destacou-se na replicação a Gestão do conhecimento (ZOLLO; WINTER, 2002; 

SVEIBY, 2003; NONAKA; TAKEUCHI, 1995, 2004; TERRA, 2005; KING, 2009; DALKIR, 

2011) e os processos de conhecimento (GRANT, 1996; SPENDER, 1998; GOLD; 

MALHOTRA; SEGARS, 2001; ALAVI; LEIDNER, 2001; DARROCH, 2003; NONAKA; 

TACHEUCHI, 2004; CHEN; MOHAMED, 2007; HEISIG, 2009; KING, 2009), para adotar 

um dos Ciclos de Aprendizagem Organizacional conforme necessidade da organização. 
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Dimensão 3 do Framework GovA: Esta dimensão utilizou o ciclo simples, que gera 

adaptação, (ARGYRIS; SCHON, 1978; LÖF, 2010; RZADCA; STRUMINSKA-KUTRA, 

2016), o ciclo duplo, que promove transformação (ARGYRIS; SCHON, 1978; SENGE, 1990; 

PROBST; BUCHEL, 1997; SNELL; CHAK, 1998; LÖF, 2010; RZADCA; STRUMINSKA-

KUTRA, 2016; LAUER; WILKESMANN, 2017) e o ciclo triplo, que é a criação de novos 

modelos mentais (PROBST; BUCHEL, 1997; SNELL; CHAK, 1998; KEEN; MAHANTY, 

2006; THOMAS; ALLEN, 2006; LÖF, 2010; VITRY; CHIA, 2015) para a geração dos Ativos 

de Conhecimento (NONAKA; TOYAMA; KONNO, 2001; FOSS, 2005, 2007) que precisam 

ser governados e transferidos. 

 

Dimensão 4 do Framework GovA: Esta dimensão, após a geração dos Ativos de 

Conhecimento, necessitou e dependeu da Governança do Conhecimento para formação de 

parcerias (NOOTEBOOM, 1996; GRANDORI, 2009), definição de estruturas e mecanismos 

de governança (FOSS; MAHNKE, 2003; FOSS, 2005; FOSS; KLEIN, 2008; FOSS; 

MAHONEY, 2010) e mitigação de custos e risco (FOSS, 2005) para transferência do 

conhecimento (GRANDORI, 2001; FOSS, 2005). A transferência do conhecimento, por meio 

dos relacionamentos intra e interorganizacionais (GRANDORI, 2001; PEMSEL; MÜLLER, 

2012), com identificação dos stakeholders internos e externos (FREEMAN, 1984; 

GRANOVETTER, 1985; STONER; FREEMAN, 1989; UZZI, 1996; MITCHELL; AGLE, 

WOOD, 1997; HILL; JONES, 1998; FREEMAN; McVEA, 2001) e dos canais de feedbacks 

interno e externo (GRANDORI, 2001; FOSS; KLEIN, 2008; FOSS; MICHAILOVA, 2009; 

PEMSEL, MÜLLER , 2012), é incorporada aos ativos humanos que favorecem a aprendizagem 

mútua e a geração de novos conhecimentos para governar a Aprendizagem Organizacional. 

 

Dimensão 5 do Framework GovA: Esta dimensão envolveu os Ambientes de Aprendizagem 

(NONAKA; KONNO, 1998, 2005; NONAKA; TOYAMA; KONNO, 2002; NONAKA; 

TOYAMA, 2003, 2005, 2008; NONAKA; TAKEUCHI, 2004, 2008; NONAKA; VON 

KROGH; VOEPEL, 2006, 2009; FREIRE; SILVA, 2016; DAVENPORT; PRUSAK, 2004; 

PEEMAN, 2009; SOL; BEERS; WALS, 2013; KOGUT; ZANDER, 1992; LIN, 2007; 

GIDDENS, 1984; HEATON, 2017; KAGAN, 1991; HARA et al., 2003; ALAVI; LEIDNER, 

2001; GOLD; MALHOTRA; SEGARS, 2001; CHEN; MOHAMED, 2008; SCHEIN, 2009; 

FLEURY; FLEURY, 2001; KEEN; MAHANTY, 2006; THOMAS; ALLEN, 2006; LÖF, 2010; 

VITRY; CHIA, 2015; KING, 2009; NOOTEBOOM, 2000), o Ciclo de Conhecimento 
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(NONAKA, 1994, NONAKA; TAKEUCHI, 1995, 2004; GAVETTI; LEVINTHAL, 2000; 

ZOLLO; WINTER, 2002; GRANT, 1996; SPENDER, 1998; GOLD; MALHOTRA; SEGARS, 

2001; ALAVI; LEIDNER, 2001; DARROCH, 2003; SVEIBY, 2003; TERRA, 2005, KING, 

2009; DALKIR, 2011), o Ciclo da Aprendizagem Organizacional (ARGYRIS; SCHON, 

1978; LÖF, 2010; RZADCA; STRUMINSKA-KUTRA, 2016; PROBST; BUCHEL, 1997; 

SNELL; CHAK, 1998; LÖF, 2010; LAUER; WILKESMANN, 2017; KEEN; MAHANTY, 

2006; THOMAS; ALLEN, 2006; LÖF, 2010; VITRY; CHIA, 2015; NONAKA; TOYAMA; 

KONNO, 2001; FOSS, 2005, 2007), a Governança do Conhecimento (NOOTEBOOM, 1996; 

GRANDORI, 2001, 2009; FOSS; MAHNKE, 2003; FOSS, 2005; FOSS; KLEIN, 2008; FOSS; 

MAHONEY, 2010; PEMSEL; MÜLLER, 2012; FREEMAN, 1984; GRANOVETTER, 1985; 

STONER; FREEMAN, 1989; UZZI, 1996; MITCHELL; AGLE; WOOD, 1997; HILL; 

JONES, 1998; FREEMAN; McVEA, 2001; FOSS; MICHAILOVA, 2009; PELTOKORPI; 

TSUYUKI, 2007) e a Governança de Aprendizagem Organizacional (LÖF, 2010; FONG; 

CHEN, 2012; CHEN; FONG, 2013; VITRY; CHIA, 2015; RZADCA; STRUMINSKA-

KUTRA 2016; BELLE, 2016). Governada a transferência do conhecimento (GovC), por meio 

dos relacionamentos intra e interorganizacionais, com identificação dos stakeholders internos 

e externos dos canais de feedbacks internos e externos, esta pode ser incorporado ao capital 

intelectual e relacional da organização, favorecendo a aprendizagem intra e interorganizacional. 

Os relacionamentos intraorganizacionais (GRANDORI, 2001; PEMSEL; MÜLLER, 2012), 

com identificação dos stakeholders internos e canais de feedbacks internos (GRANDORI, 

2001; FOSS; KLEIN, 2008; FOSS; MICHAILOVA, 2009; PEMSEL; MÜLLER, 2012), 

resultam na melhoria das rotinas, processos (GAVETTI; LEVINTHAL, 2000; ZOLLO; 

WINTER, 2002; KING, 2009; CHEN; FONG, 2013), resultados (FIOL; LYLES, 1985; 

POPPER; LIPSHITZ, 1998; KING, 2009; FOSS, 2007, 2010; FONG; CHEN, 2012; SENGE, 

2013; FREIRE et al., 2017) e, consequentemente, do desempenho organizacional (KAPLAN; 

NORTON, 1996; STACEY, 2003; PIETERSON, 2010; BELLE, 2016), gerando, com isso, o 

feedback interno (ZOLLO; WINTER, 2002) impulsionador do Ciclo do Conhecimento. Os 

relacionamentos interorganizacionais (GRANDORI, 2001; PEMSEL; MÜLLER, 2012), com 

identificação dos stakeholders externos e dos canais de feedbacks externos (GRANDORI, 

2001; FOSS; KLEIN, 2008; FOSS; MICHAILOVA, 2009; PEMSEL; MÜLLER, 2012), por 

sua vez, tratam-se do retorno do feedback externo (ZOLLO; WINTER, 2002), ou seja, a 

capacidade de mudança para se adaptar a situações novas e incerta (VITRY; CHIA, 2015) 

e, com isso, desenvolvem uma organização coletiva, com estratégias comuns, que consiga 

aprender em conjunto e que tenha uma visão e valores compartilhados (VITRY; CHIA, 2015). 
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Para seu desenvolvimento, são necessários também os seguintes componentes: 

capacidade dinâmica e de auto-organização (EISENHARDT; MARTIN, 2000; ZOLLO; 

WINTER, 2002; HELFAT et al., 2007; TEECE, 2007; LICHTENTHALER; 

LICHTENTHALER, 2009; MAILLET et al., 2015), informações confiáveis (KAHANER, 

1996; PIERRE; PETERS, 2005; SAWKA, 2006), visão compartilhada e objetivos comuns 

(FLEURY; FLEURY, 1995; SLATER, 2004; GÁRCIA-MORALES; JIMÉNEZ-

BARRIONUEVO; MIHI-RAMÍREZV, 2011; VAN ASSCHE et al., 2013, SENGE, 2013; 

VITRY; CHIA, 2015) e modelo mental compartilhado (SHELDRAKE, 1995; KUHN, 2006; 

RODRIGUEZ et al., 2007; FREIRE et al., 2010a; REED et al., 2010; SENGE, 2013; VITRY; 

CHIA, 2015). 

A partir das cinco dimensões do Framework GovA pode-se elaborar as 32 questões 

estratégicas do Canvas GovA. 

 

3.4.3 Validação externa 

 

A validação externa ocorreu em quatro momentos e teve como objetivo validar as 

Dimensões e as Questões Estratégicas do Framework GovA e as inter-relações entre as cinco 

dimensões. O primeiro e a segundo foram realizados para verificar a consistência do 

Framework GovA com especialistas profissionais da Organização Pública e pesquisadores do 

ENGIN, o terceiro com o Diretor executivo da Organização Pública e o quarto com 

especialistas profissionais e teóricos da área. 

Por ser uma pesquisa, com produção de algo novo, fez-se necessário verificar junto 

aos especialistas profissionais da Organização Pública e pesquisadores do ENGIN, a 

factibilidade, confiabilidade e a eficiência do Framework proposto (CUPANI, 2006). Assim, a 

verificação de consistência do Framework GovA é de suma importância porque: 

 

 Quanto mais o pesquisador puder questionar e compreender os seus pressupostos 

básicos – o paradigma na qual se encontra, a sua visão de mundo – mais ele tenderá a 

fazer escolhas e mesmo combinações coerentes de métodos e técnicas de coleta de 

dados, o que colabora com a qualidade dos projetos de pesquisa (SACCOL, 2009, p. 

256).  

 

Nesta tese, a verificação da consistência apontou se o Framework possui a coerência 

e coesão e se podia contribuir com o desenvolvimento da GovA nas organizações. Além disso, 

foi possível ajustá-lo conforme sugestão dos especialistas profissionais e pesquisadores do 

ENGIN sobre o tema. 
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Assim, a primeira e segunda validação com a verificação de consistência do 

Framework GovA, ocorreu em dois períodos na Organização Pública escolhida, com 

especialistas profissionais. E com pesquisadores do laboratório ENGIN que estudam sobre o 

tema que suporta o Framework. 

Os especialistas foram escolhidos por acessibilidade, pois esta pesquisadora faz parte 

do laboratório da Engenharia da Integração e Governança do Conhecimento (ENGIN), do 

Departamento de Engenharia do Conhecimento (EGC) da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC). O ENGIN participa do projeto de extensão vinculado ao Termo de execução 

descentralizada para o alinhamento da Academia Nacional da Polícia Rodoviária Federal - 

PRF ao Modelo de Universidade Corporativa em Rede, capacitando-a a institucionalizar uma 

cultura de aprendizagem em rede. Este projeto permitiu acesso desta pesquisadora a 

organização estudada e aos participantes que serviram para verificação e validação do 

Framework GovA. 

Como também, acesso aos especialistas pesquisadores do ENGIN sobre o tema com 

formação em pedagogia empresarial, administração e psicologia, com publicações sobre 

Educação Corporativa, Governança e Gestão do Conhecimento, Redes de Aprendizagem e 

Aprendizagem Organizacional em revistas nacionais, internacionais e livros. E por ser 

vinculados ao laboratório da Engenharia da Integração e Governança do Conhecimento 

(ENGIN), do Departamento de Engenharia do Conhecimento (EGC) da Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC), do qual a pesquisadora faz parte.  

A verificação com especialistas profissionais responsáveis pela Gestão do 

Conhecimento foi realizada em grupo e com especialistas pesquisadores do ENGIN 

individualmente, presencial ou por telefone, com objetivo de verificar a consistência em relação 

as Dimensões e as Questões Estratégicas do Framework GovA. 

O primeiro período da verificação de consistência para validação do Framework 

GovA foi realizada na Academia Nacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF), 

Florianópolis/SC, com especialistas profissionais por meio de uma entrevista em grupo com 

quatro policiais rodoviários federais, envolvendo o Coordenador de apoio a Gestão Executiva 

responsável pela Gestão do Conhecimento, os demais subordinados a esta Coordenação 

(COAGEX), sendo um deles responsável pela Divisão de Educação Corporativa (DEC), com 

duração de 4 horas (Apêndice C).  

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) é uma instituição com 91 anos de existência, 

subordinada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Sua estrutura é formada por uma 

Unidade Administrativa Central, a Sede Nacional, situada em Brasília, e as Unidades 
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Administrativas Regionais, representadas por 27 Superintendências nos Estados de: Goiás, 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, 

Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio Grande 

do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, Sergipe, Rondônia, Acre, Distrito Federal, Tocantins, 

Amazônia, Amapá e Roraima. Além disso, é formada por 150 Subunidades Administrativas e 

413 Unidades Operacionais (UOPs), totalizando, assim, mais de 550 pontos de atendimento em 

todo o Brasil. 

Por estar inserida num ambiente social e governamental que sofre mudanças 

significativas e constantes, faz-se necessário avaliar e ajustar sistematicamente seu 

posicionamento estratégico. Para realizar tais mudanças são necessárias iniciativas (projetos, 

processos, ações) alinhadas com a estratégia e uma constante avaliação e correção a partir de 

indicadores e metas bem definidos.  

Em seu novo planejamento estratégico 2020-2028 estabelece como missão “Proteger a 

vida e promover a segurança pública no Brasil atuando nas rodovias federais e nas áreas de 

interesse da União” e visão: “ser referência de inovação, integração e conhecimento em 

segurança púbica”. Para tal, tem como um dos indicadores para controle dos objetivos 

estratégicos “estabelecer a Governança do Conhecimento”, que levará a aumentar o número de 

redes inter e intraorganizacionais, a mitigar os custos e riscos das transações de conhecimento, 

desenvolver a maturidade de gestão do conhecimento e buscar o efetivo resultado de 

transferência de conhecimento na rede e em rede e, com isso, Governar a Aprendizagem 

Organizacional. 

Esta organização foi selecionada por apresentar as áreas que englobam as dimensões 

modeladas no Framework GovA, como Governança do Conhecimento, Governança 

Corporativa, Ciclo de Aprendizagem Organizacional, Ciclo do Conhecimento e Ambientes de 

Aprendizagem. 

O segundo período da verificação de consistência, por sua vez, foi realizado com 

três especialistas pesquisadores do ENGIN que estudam sobre os temas que fundamentaram a 

pesquisa: Educação Corporativa, Governança e Gestão do Conhecimento, Redes de 

Aprendizagem e Aprendizagem Organizacional. O critério de seleção das especialistas foi o 

conhecimento teórico nas respectivas áreas e, por isso, atuaram como avaliadoras da proposta 

do Framework GovA. As especialistas são tratadas como A (Educação Corporativa, 

Governança e Gestão do Conhecimento), B (Redes de Aprendizagem) e C (Aprendizagem 

Organizacional). 
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A especialista A é pedagoga, com especialização em tecnologias da educação, psico-

pedagogia e marketing. Mestre e Doutora em Engenharia e Gestão do Conhecimento (UFSC). 

É atualmente líder do Grupo de Pesquisa ENGIN/CNPQ. É criadora e mentora do Modelo 

Universidade Corporativa em Rede (UCR). Mais de 30 anos de consultoria e 2 vezes premiada 

entre os 5 melhores executivos de Gestão do Conhecimento no Brasil, pelo Make Award. 

A especialista B é administradora, Especialista em Marketing e Gestão de Pessoas e 

Gestão Financeira e Contábil, Mestre em Administração pelo Programa de pós-graduação em 

Administração da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Doutoranda do programa 

de Engenharia e Gestão do Conhecimento (UFSC). É pesquisadora Sênior do Laboratório de 

Engenharia da Integração e Governança do Conhecimento (ENGIN) e possui experiência como 

docente. 

A especialista C é psicóloga, Especialista em Gestão Estratégica de Pessoas, Mestre 

em Psicologia Organizacional e do Trabalho e Doutora em Engenharia e Gestão do 

Conhecimento (EGC/UFSC). É pesquisadora Sênior do Laboratório de Engenharia da 

Integração e Governança do Conhecimento (ENGIN) e executiva da área de Capacitação da 

Softplan Planejamento e Sistemas. 

Para esta pesquisa foi desenvolvida uma entrevista semi-estruturada, em que há um 

roteiro relacionado ao problema de pesquisa. Neste caso, o roteiro da entrevista foi baseado no 

Framework GovA e criado para garantir que todos os elementos essenciais para a verificação 

fossem tratados por meio do Canvas GovA. O roteiro de entrevista foi previamente avaliado 

em seu processo de realização, clareza e sua efetividade como instrumento de verificação. As 

alterações, conforme a avaliação, foram realizadas e revisadas.  

As entrevistas, em grupo e individuais, com especialista profissionais e pesquisadores 

do ENGIN verificaram a consistência do Framework GovA e do Canvas GovA, sugerindo 

alterações para melhorar a estrutura das Dimensões e Questões Estratégicas de maneira a 

facilitar o entendimento. Estas alterações foram descritas no Capítulo 6. 

A terceira validação foi realizada por meio de uma entrevista individual e presencial 

com o Diretor Executivo da PRF na Academia Nacional da Polícia Rodoviária Federal em 

Florianópolis, com duração de 2 horas. 

E a quarta validação foi realizada na Academia Nacional da Polícia Rodoviária Federal 

em Florianópolis, por meio de um grupo focal com especialistas profissionais como o 

Coordenador Geral da Universidade da Polícia Rodoviária Federal (UNIPRF) em exercício, 

responsável pela GovA e o Coordenador de apoio a Gestão Executiva (COAGEX) na PRF, 

responsável pela Gestão do Conhecimento e especialistas teóricos em Gestão do Conhecimento, 
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Engenharia do conhecimento, Administração, Governança do Conhecimento e Aprendizagem 

Organizacional, com duração de 4 horas. 

Contudo, como já mencionado, além dos especialistas profissionais da PRF, para 

quarta validação foram selecionados quatro especialistas teóricos das áreas de Gestão e 

Governança do Conhecimento, Engenharia do Conhecimento, Administração e Aprendizagem 

Organizacional, os quais: 

1) Possui graduação em Pedagogia, com habilitação em Tecnologias da Educação, pela 

PUC/RJ (1986). É especialista em Marketing pela ESPM/RJ (1987) e em 

Psicopedagogia pela UCB/RJ (2006). Doutora em Engenharia e Gestão do 

Conhecimento pela Programa de Pós Graduação em Engenharia e Gestão do 

Conhecimento/ UFSC (2013). Mestre em EGC/UFSC (2010). É professora do 

Departamento de Engenharia do Conhecimento da Universidade Federal de Santa 

Catarina. Atualmente é líder do Laboratório ENGIN - Engenharia da Integração e 

Governança do Conhecimento para a Inovação  

2) Possui bacharelado em Ciências da Computação pela Universidade do Vale do Itajaí 

(1997), mestrado (2001) e doutorado (2006) em Engenharia de Produção pela 

Universidade Federal de Santa Catarina, com estágio de doutoramento na The Open 

University. Atualmente é professor no Departamento de Administração Pública da 

Universidade do Estado de Santa Catarina e no Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia e Gestão do Conhecimento na Universidade Federal de Santa Catarina. Atua 

também como diretor e pesquisador no Instituto Stela.  

3) Possui graduação em Matemática pela Universidade Federal de Santa Catarina (1987), 

graduação em Educação Física pela Universidade do Estado de Santa Catarina (1985), 

mestrado e doutorado em Engenharia de Produção também pela UFSC (1991 e 1995, 

respectivamente). Atualmente é professor associado III do departamento de Engenharia 

do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina, atuando no curso de 

Sistemas de Informação na graduação, no Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

e Gestão do Conhecimento da UFSC e como pesquisador do Instituto Stela.  

4) Possui graduação em Administração pela Universidade Federal de Santa Catarina 

(1995). Possui formação em Gestão para Empreendedores (CUOA Business School, 

Vicenza, Itália) e formação em Negociação, Mediação, Conciliação e Arbitragem. 

Mestrado em Administração pela Universidade Federal de Santa Catarina (2008) e 

MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas (2002). É Doutoranda em 

Engenharia e Gestão do Conhecimento (2019). 
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As entrevistas e o grupo focal foram realizados da seguinte maneira: 

a) Apresentação da pesquisa: no primeiro momento, a entrevistadora apresentou 

resumidamente o tema da pesquisa, o objetivo, os métodos, e o resultado da análise das revisões 

de literatura.  

b) Entrega do termo de consentimento: em seguida, foram entregues duas (02) cópias 

do termo de consentimento, uma delas foi assinada e devolvida para a entrevistadora e a outra 

permaneceu com os entrevistados (Apêndice D e E); 

 c) Apresentação do Framework: neste momento, a entrevistadora explicou o 

Framework GovA e o Canvas GovA. 

d) Realização das perguntas, esclarecimentos (quando e se necessário) e registro das 

respostas: iniciou-se a realização das perguntas, que foram registradas e articuladas com alguns 

esclarecimentos quando necessários. 

Para validar o Framework GovA, utilizou-se a ferramenta tipo Canvas, que se trata de 

um “desenho”, “figura”, “mapa visual” que possibilita mapear os conhecimentos necessários 

para organização desempenhar suas atividades, rotinas e processos, possibilitando que sejam 

tomadas as decisões estratégicas mais apropriadas para sua sustentabilidade e competitividade. 

Esta ferramenta não tem como intuito elaborar um documento estruturado e aprofundado, mas 

possibilitar diálogos, reflexões e ideias que podem gerar ações concretas, ou seja, apontar o 

melhor caminho para elaboração de um plano de ação e estratégias para aplicação prática 

(THURLER, PIRES, 2018). 

Esta ferramenta pode ser utilizada por organização de qualquer porte. O ideal é que seja 

preenchido em equipe, composta por pessoas que tenham relação direta com o escopo definido, 

que entendam como funciona o fluxo do conhecimento a ser mapeado e que saibam quais os 

conhecimentos necessários para a organização alcançar seus objetivos estratégicos 

(THURLER, PIRES, 2018). 

Por isso, o Canvas foi uma ferramenta criada para a compreensão, pelos gestores, do 

Framework de Governança da Aprendizagem Organizacional (GovA). As questões estratégicas 

do Canvas GovA são intrinsecamente relacionadas às cinco dimensões do Framework proposto 

(capítulo 4) e tem no total 32 questões. Esta ferramenta será apresentada no capítulo 5. 

Por fim, as informações obtidas nas entrevistas e grupo focal foram analisadas para a 

validação do Framework GovA, apresentadas no capítulo 6. Neste mesmo capítulo, conta a 

apresentação e instanciação da versão final do Framework GovA, proposto com base na revisão 

da literatura e  validação com especialistas pesquisadores ENGIN, profissionais entre o Diretor 

Executivo da PRF (DIREX), Coordenador Geral da Universidade da Polícia Rodoviária Federal 
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(UNIPRF) em exercício, responsável pela GovA e o Coordenador de apoio a Gestão Executiva 

(COAGEX) na PRF, responsável pela Gestão do Conhecimento e especialistas teóricos da 

Gestão do Conhecimento, Engenharia do conhecimento, Governança do Conhecimento e da 

Aprendizagem Organizacional, incluindo-se as sugestões absorvidas na validação. 
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4 FRAMEWORK DA GOVERNANÇA DA APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL 

(GovA) 

 

Por meio da revisão da literatura, análise integrativa e validação em campo, pode-se 

alcançar o objetivo desta tese de propor um Framework de Governança da Aprendizagem 

Organizacional. 

Fica estabelecido que o Framework é composto por cinco dimensões da Governança 

de Aprendizagem Organizacional, e vale relembrar que ele está suportado pelas teorias de 

Aprendizagem Organizacional, Gestão do Conhecimento, Governança do Conhecimento e da 

Aprendizagem Organizacional, apresentadas a seguir (Figura 27). 
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Figura 27 - Framework de Governança da Aprendizagem Organizacional (GovA) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2019).
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São as cinco dimensões do Framework GovA:  

 

Dimensão 1: Ambientes de Aprendizagem;  

Dimensão 2: Ciclo de Conhecimento Organizacional; 

Dimensão 3: Ciclo de Aprendizagem Organizacional; 

Dimensão 4: Governança do Conhecimento Organizacional;  

Dimensão 5: Governança da Aprendizagem Organizacional. 

 

 Estas dimensões são inter-relacionadas, cíclicas e sem ordem linear. 

 

4.1 DIMENSÃO 1 DO FRAMEWORK GovA 

 

A primeira dimensão do Framework proposto considera os Ambientes de 

Aprendizagem Organizacional.  

Para processar a Governança da Aprendizagem Organizacional, é necessário a 

implantação dos Ambientes de Aprendizagem. Dois modelos foram elencados por esta tese: os 

Ambientes BA e 8C (Figura 28). 

 

Figura 28 - Dimensão 1 do Framework GovA 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2019). 
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A Dimensão 1, como visto na seção 2.5, envolve a presença dos Ambientes BA com 

interações individuais e coletivas, meios de comunicação virtuais e presenciais (NONAKA; 

KONNO, 1998, 2005; NONAKA; TOYAMA; KONNO, 2002; NONAKA; TOYAMA, 2003, 

2005, 2008; NONAKA; TAKEUCHI, 2008; NONAKA; VON KROGH, VOEPEL, 2006) e 

8C, que abrange o desenvolvimento de conhecimento, confiança, consciência, colaboração, 

cultura e competência, que são elementos propícios para um Ambiente de Aprendizagem 

Organizacional (FREIRE; SILVA, 2016).  

Ao criar estes ambientes, tem-se como objetivos motivar os indivíduos a 

participarem do processo (KING, 2009; NOOTEBOOM, 2000) e promover a mudança do 

modelo mental (KEEN; MAHANTY, 2006; THOMAS; ALLEN, 2006; LÖF, 2010; VITRY; 

CHIA, 2015) para desenvolver o Ciclo do Conhecimento. Ou seja, esta Dimensão do 

Framework proposto, cria um ambiente organizacional propício à gestão do Ciclo de 

Conhecimento para gerar os novos conhecimentos a serem institucionalizados. 

 Para tanto, estes Ambientes de Aprendizagem devem ser governados tanto, em 

relacionamentos internos como externo, porque somente assim será possível os 

relacionamentos gerarem novos conhecimentos e aprendizagem. 

 

4.2 DIMENSÃO 2 DO FRAMEWORK GovA 

 

A Dimensão 2 do Framework GovA proposto considera os mecanismos Gestão do 

Conhecimento e o Ciclo de Conhecimento, bem como os Ambientes de Aprendizagem BA e 

8C.  

Estabelecidos os Ambientes de Aprendizagem, com as características do Ambiente 

BA, sejam eles virtuais, presenciais, individuais ou coletivos, e do Ambiente 8C, é gerado um 

ambiente propício à aprendizagem, com o desenvolvimento de conhecimento, confiança, 

compartilhamento, consciência, colaboração, comunicação, cultura e competência na 

organização. 

A partir destes ambientes, é possível iniciar o Ciclo de Conhecimento proposto pelo 

modelo de Zollo e Winter (2002), como visto na seção 2.3.1, que se inicia com feedback 

(ZOLLO; WINTER, 2002), percorre a variação generativa (ZOLLO; WINTER, 2002) e na 

sequência a seleção (ZOLLO; WINTER, 2002; NONAKA, 1994), replicação (ZOLLO; 

WINTER; NONAKA; TAKEUCHI, 1995) e retenção (GAVETTI; LEVINTHAL, 2000; 

ZOLLO; WINTER, 2002) do conhecimento. Para o desenvolvimento deste ciclo, são 

necessárias estas cinco fases. Destaca-se que na terceira fase deste ciclo (replicação) há a 
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realização da Gestão do Conhecimento (ZOLLO; WINTER, 2002; SVEIBY, 2003; NONAKA; 

TAKEUCHI, 1995, 2004; TERRA, 2005; KING, 2009; DALKIR, 2011) e dos processos de 

conhecimento (GRANT, 1996; SPENDER, 1998; GOLD; MALHOTRA; SEGARS, 2001; 

ALAVI; LEIDNER, 2001; DARROCH, 2003; NONAKA; TACHEUCHI, 2004; CHEN; 

MOHAMED, 2007; HEISIG, 2009; KING, 2009) para a retenção desse novo conhecimento 

criado (Figura 29). 
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Figura 29 - Dimensão 2 do Framework GovA 

 
 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2019). 
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Nesta Dimensão do Framework, com a criação do Ambiente de Aprendizagem a 

organização, está pronta para o desenvolvimento do Ciclo do Conhecimento. Este se inicia com 

o feedback, após o retorno sobre os resultados da organização.  

Em seguida, percorre-se as outras quatro fases do ciclo, como descrito na seção 2.3.1, 

como: a variação generativa para exposição das ideias ou novas ideias; a seleção da mais 

apropriada à situação, visando a eficácia das rotinas existentes ou a oportunidade de formar 

novas; a replicação com a gestão do conhecimento e dos processos de conhecimento, com 

adaptações para a resolução de problemas e novas soluções; e a retenção (otimização), de modo 

a acumular e renovar o conhecimento, bem como estabelecer novos conhecimentos para as 

rotinas organizacionais. 

Assim, o Ciclo do Conhecimento gera conhecimentos essenciais ao desenvolvimento 

da organização. Estes conhecimentos deverão ser disseminados de maneira a promover 

mudanças, por meio dos Ciclos de Aprendizagem Organizacional, não somente no nível 

individual, mas de grupo e organizacional. 

 

4.3 DIMENSÃO 3 DO FRAMEWORK GovA 

 

A Dimensão 3 do Framework GovA considera os mecanismos de Gestão do 

Conhecimento, do Ciclo de Conhecimento e os Ambientes de Aprendizagem BA e 8C, e avança 

acrescentando ao Framework a governança sobre o Ciclo de Aprendizagem Organizacional. 

A lógica é que, constituídos os Ambientes de Aprendizagem (BA e 8C) propícios ao 

Ciclo do Conhecimento, inicia-se o Ciclo de Aprendizagem Organizacional, para que 

efetivamente a organização aprenda os novos conhecimentos gerados, ou seja, realize mudanças 

na prática do trabalho ou nos modelos mentais quando necessário.  

Dependendo do conhecimento a ser criado, a organização pode utilizar um dos Ciclos 

de Aprendizagem Organizacional, entre eles: simples (ARGYRIS; SCHON, 1978; LÖF, 2010; 

RZADCA; STRUMINSKA-KUTRA, 2016), duplo (ARGYRIS; SCHON, 1978; SENGE, 

1990; PROBST; BUCHEL, 1997; SNELL; CHAK, 1998; LÖF, 2010; RZADCA; 

STRUMINSKA-KUTRA, 2016; LAUER; WILKESMANN, 2017) ou triplo (PROBST; 

BUCHEL, 1997; SNELL; CHAK, 1998; KEEN; MAHANTY, 2006; THOMAS; ALLEN, 

2006; LÖF 2010; VITRY; CHIA, 2015), como visto na seção 2.2.1 (Figura 30). 
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Figura 30 - Dimensão 3 do Framework GovA 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2019).
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O ciclo simples gera adaptação organizacional, onde a organização aprende sem 

mudança significativa, ou seja, aprende e adapta-se às novas rotinas para melhorar os seus 

processos (ARGYRIS; SCHON, 1978; LÖF, 2010); o ciclo duplo constitui a transformação 

organizacional, no qual existe a transformação dos modelos mentais para geração de novos 

significados e ações para o aprendizado visando melhorar o desempenho (LÖF, 2010; SNELL; 

CHAK, 1998; PROBST; BUCHEL, 1997); e o ciclo triplo promove a criação de novos 

modelos mentais, onde há o entendimento e a criação de novos processos de geração de 

modelos mentais (LÖF, 2010; SNELL; CHAK, 1998; PROBST; BUCHEL, 1997). 

Ao final deste Ciclo de Aprendizagem Organizacional, geram-se Ativos de 

Conhecimento (NONAKA; TOYAMA; KONNO, 2001; FOSS, 2005, 2007) que, na próxima 

Dimensão, são transferidos e governados pela Governança do Conhecimento (GovC), de modo 

agregar valor para organização. 

 

4.4 DIMENSÃO 4 DO FRAMEWORK GovA 

 

A Dimensão 4 do Framework GovA considera os mecanismos Gestão do 

Conhecimento, os Ciclos de Conhecimento e da Aprendizagem Organizacional e Governança 

do Conhecimento, bem como os Ambientes de Aprendizagem BA e 8C.  

Com a instituição dos ambientes (BA e 8C) propícios à aprendizagem, percorre-se o 

Ciclo do Conhecimento e adota-se um dos Ciclos de Aprendizagem Organizacional para 

aprender os novos conhecimentos gerados, a partir da necessidade da organização. Sustentado 

no Ciclo de Aprendizagem Organizacional, são gerados Ativos de Conhecimento, como visto 

na seção 2.3.3, que necessitam e são dependentes da Governança de Conhecimento para 

formação de parcerias (NOOTEBOOM, 1996; GRANDORI, 2009), definição de estruturas e 

mecanismos de governança (FOSS; MAHNKE, 2003; FOSS, 2005; FOSS; KLEIN, 2008; 

FOSS; MAHONEY, 2010) e mitigação dos custos e riscos (FOSS, 2005) para transferência do 

conhecimento (GRANDORI, 2001; FOSS, 2005). 

Esta transferência é realizada por meio relacionamentos intra e interorganizacionais 

(GRANDORI, 2001; PEMSEL; MÜLLER, 2012), com identificação dos stakeholders internos 

e externos (FREEMAN, 1984; GRANOVETTER, 1985; STONER; FREEMAN, 1989; UZZI, 

1996; MITCHELL; AGLE; WOOD, 1997; HILL; JONES, 1998; FREEMAN; McVEA, 2001) 

e dos canais de feedbacks internos e externos (GRANDORI, 2001; FOSS; KLEIN, 2008; FOSS; 

MICHAILOVA, 2009; PEMSEL; MÜLLER, 2012) (Figura 31). 
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Figura 31 - Dimensão 4 do Framework GovA 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2019).
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Ao final, com a transferência do conhecimento, por meio de relacionamentos intra e 

interorganizacionais (GRANDORI, 2001; PEMSEL; MÜLLER, 2012), com identificação dos 

stakeholders internos e externos (FREEMAN, 1984; GRANOVETTER, 1985; STONER; 

FREEMAN, 1989; UZZI, 1996; MITCHELL; AGLE; WOOD, 1997; HILL; JONES, 1998; 

FREEMAN; McVEA, 2001) e dos canais de feedbacks internos e externos (GRANDORI, 

2001; FOSS; KLEIN, 2008; FOSS; MICHAILOVA, 2009; PEMSEL; MÜLLER, 2012), esta é 

incorporada aos ativos humanos que favorecem a aprendizagem mútua e a geração de novos 

conhecimentos para governar a aprendizagem organizacional. 

Enfim, a GovC, ao formar parcerias, definir estruturar e mecanismos de governança, 

mitigar os custos e os riscos, transfere o conhecimento criado, por meio dos relacionamentos 

inter e intraorganizacionais, com identificação dos stakeholders internos e externos e dos canais 

de feedbacks internos e externos, propícios para governar a Aprendizagem Organizacional. 

 

4.5 DIMENSÃO 5 DO FRAMEWORK GovA 

 

A Dimensão 5 do Framework GovA considera os quatro mecanismos de GovA 

(Gestão do Conhecimento, os Ciclos de Conhecimento e da Aprendizagem Organizacional e 

Governança do Conhecimento), os quatro componentes (Capacidade Dinâmica e Auto-

Organização; Modelos Mentais Compartilhados; Visão Compartilhada e Objetivos Comuns e, 

Informações Confiáveis), bem como os dois Ambientes de Aprendizagem (BA e 8C).  

A última dimensão do Framework proposto é a dimensão que engloba todas as 

anteriores, configurando-se na Governança da Aprendizagem Organizacional, como visto 

nas seções 2.2 até 2.6 (Figura 32). 
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Figura 32 - Dimensão 5 do Framework GovA 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2019). 
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A leitura completa do Framework possibilita a sua compreensão. Porém, vale 

destacar que as Dimensões não mantêm um processo linear, com um mecanismo inicial 

predeterminado. Como um sistema complexo baseado no processo constitutivo social de 

aprendizagem, dependendo do conhecimento a ser criado, do conteúdo e da forma a ser 

trabalhada e da resposta esperada pela organização e pelos feedbacks, pode-se governar 

os mecanismos, componentes e ambientes de AO conforme melhor convier. 

Assim, para governar a Aprendizagem Organizacional, é necessário a implantação 

dos Ambientes BA, com interações individuais e coletivas, e meios de comunicação virtuais e 

presenciais (NONAKA; KONNO, 1998, 2005; NONAKA; TOYAMA; KONNO, 2002; 

NONAKA; TOYAMA, 2003, 2005, 2008; NONAKA; TAKEUCHI, 2008; NONAKA; VON 

KROGH; VOEPEL, 2006) e 8C, que abrange o desenvolvimento do conhecimento, confiança, 

compartilhamento, consciência, colaboração, comunicação, cultura e competência, que são 

elementos propícios para um Ambiente de Aprendizagem Organizacional (FREIRE; SILVA, 

2016). Ao criar estes ambientes, tem-se como objetivos motivar os indivíduos a participarem 

do processo (KING, 2009; NOOTEBOOM, 2000) e promover mudança do modelo mental 

(KEEN; MAHANTY, 2006; THOMAS; ALLEN, 2006; LÖF, 2010; VITRY; CHIA, 2015). 

A partir destes ambientes, é possível iniciar o Ciclo de Conhecimento proposto pelo 

modelo de Zollo e Winter (2002), composto de cinco fases, que inicia-se com feedback 

(ZOLLO; WINTER, 2002), após o retorno sobre os resultados da organização; percorre a 

variação generativa (ZOLLO; WINTER, 2002), com exposição das ideias ou novas ideias e, 

na sequência, a seleção (ZOLLO; WINTER, 2002; NONAKA, 1994) da mais apropriada à 

situação, visando a eficácia das rotinas existentes ou oportunidade de formar novas; realiza a 

replicação (ZOLLO; WINTER; NONAKA; TAKEUCHI, 1995), com a Gestão do 

Conhecimento (ZOLLO; WINTER, 2002; SVEIBY, 2003; NONAKA; TAKEUCHI, 1995, 

2004; TERRA, 2005; KING, 2009; DALKIR, 2011) e os processos de conhecimento 

(GRANT, 1996; SPENDER, 1998; GOLD; MALHOTRA; SEGARS, 2001; ALAVI; 

LEIDNER, 2001; DARROCH, 2003; NONAKA; TACHEUCHI, 2004; CHEN; MOHAMED, 

2007; HEISIG, 2009; KING, 2009), com adaptações para a resolução de problemas e novas 

soluções; e a retenção (rotinização) (GAVETTI; LEVINTHAL, 2000; ZOLLO; WINTER, 

2002), de modo a acumular e renovar o conhecimento, bem como estabelecer novos 

conhecimentos para as rotinas organizacionais.  

Percorrido o Ciclo do Conhecimento e adquiridos os novos conhecimentos a serem 

institucionalizados, inicia-se o Ciclo de Aprendizagem Organizacional, para que 

efetivamente a organização aprenda os novos conhecimentos gerados. Dependendo do 
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conhecimento a ser aprendido, a organização pode utilizar um dos Ciclos de Aprendizagem 

Organizacional, entre eles: o simples, onde a organização aprende e se adapta às novas rotinas 

para melhorar seus processos (adaptação organizacional) (ARGYRIS; SCHON, 1978; LÖF, 

2010; RZADCA; STRUMINSKA-KUTRA, 2016); o duplo, no qual a organização transforma 

seus modelos mentais para novas ações e significados para aprender e melhorar o desempenho 

(transformação organizacional) (ARGYRIS; SCHON, 1978; SENGE, 1990; PROBST; 

BUCHEL, 1997; SNELL; CHAK, 1998; LÖF, 2010; RZADCA; STRUMINSKA-KUTRA, 

2016; LAUER; WILKESMANN, 2017); e o triplo, onde há o entendimento e a criação de 

novos processos de geração de modelos mentais (criação de novos modelos mentais) 

(PROBST; BUCHEL, 1997; SNELL; CHAK, 1998; KEEN; MAHANTY, 2006; THOMAS; 

ALLEN, 2006; LÖF 2010; VITRY; CHIA, 2015). Ao final deste ciclo de AO, geram-se os 

Ativos de Conhecimento (NONAKA; TOYAMA; KONNO, 2001; FOSS, 2005, 2007) a serem 

transferidos e governados pela Governança do Conhecimento (GovC), de modo agregar valor 

para organização. 

Após a geração dos Ativos de Conhecimento, estes necessitam e são dependentes da 

Governança de Conhecimento para formação de parcerias (NOOTEBOOM, 1996; 

GRANDORI, 2009), definição de estruturas e mecanismos de governança (FOSS; 

MAHNKE, 2003; FOSS, 2005; FOSS; KLEIN, 2008; FOSS; MAHONEY, 2010) e mitigação 

dos custos e riscos (FOSS, 2005) para transferência do conhecimento (GRANDORI, 2001; 

FOSS, 2005). A transferência do conhecimento é realizada por meio dos relacionamentos 

intra e interorganizacionais (GRANDORI, 2001; PEMSEL; MÜLLER, 2012), com 

identificação dos stakeholders internos e externos (FREEMAN, 1984; GRANOVETTER, 

1985; STONER; FREEMAN, 1989; UZZI, 1996; MITCHELL; AGLE, WOOD, 1997; HILL; 

JONES, 1998; FREEMAN; McVEA, 2001) e dos canais de feedbacks internos e externos 

(GRANDORI, 2001; FOSS; KLEIN, 2008; FOSS; MICHAILOVA, 2009; PEMSEL; 

MÜLLER, 2012), que são incorporados aos ativos humanos que favorecem a aprendizagem 

mútua e a geração de novos conhecimentos para governar a Aprendizagem Organizacional. 

Governada a transferência do conhecimento (GovC), esta pode ser incorporada ao 

capital intelectual e relacional da organização, favorecendo a aprendizagem intra e 

interorganizacional. Os relacionamentos intraorganizacionais (GRANDORI, 2001; PEMSEL; 

MÜLLER, 2012), por meio da identificação dos stakeholders internos (FREEMAN, 1984; 

GRANOVETTER, 1985; STONER; FREEMAN, 1989; UZZI, 1996; MITCHELL; AGLE; 

WOOD, 1997; HILL; JONES, 1998; FREEMAN; McVEA, 2001) e dos canais de feedbacks 

internos (GRANDORI, 2001; FOSS; KLEIN, 2008; FOSS; MICHAILOVA, 2009; PEMSEL; 
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MÜLLER, 2012), resultam na melhoria das rotinas, processos (GAVETTI; LEVINTHAL, 

2000; ZOLLO; WINTER, 2002; KING, 2009; CHEN; FONG, 2013), resultados (FIOL; 

LYLES, 1985; POPPER; LIPSHITZ, 1998; KING, 2009, FOSS, 2007, 2010; FONG; CHEN, 

2012; SENGE, 2013; FREIRE et al., 2017) e, consequentemente, do desempenho 

organizacional (KAPLAN; NORTON, 1996; STACEY, 2003; PIETERSON, 2010; BELLE, 

2016), gerando, assim, o feedback interno (ZOLLO; WINTER, 2002), impulsionador do Ciclo 

do Conhecimento. E os relacionamentos interorganizacionais (GRANDORI, 2001; PEMSEL; 

MÜLLER, 2012), por meio da identificação dos stakeholders externos (FREEMAN, 1984; 

GRANOVETTER, 1985; STONER; FREEMAN, 1989; UZZI, 1996; MITCHELL; AGLE; 

WOOD, 1997; HILL; JONES, 1998; FREEMAN; McVEA, 2001) e dos canais de feedbacks 

externos (GRANDORI, 2001; FOSS; KLEIN, 2008; FOSS; MICHAILOVA, 2009; PEMSEL; 

MÜLLER, 2012), por sua vez, tratam do retorno do feedback externo (ZOLLO; WINTER, 

2002), ou seja, da capacidade de mudança para se adaptar a situações novas e incertas 

(VITRY; CHIA, 2015) para desenvolver uma organização coletiva, com estratégias comuns, 

que saiba aprender em conjunto e que tenha visão e valores compartilhados (VITRY; CHIA, 

2015). 

Para seu desenvolvimento, as organizações necessitam também de capacidade 

dinâmica e de auto-organização (EISENHARDT; MARTIN, 2000; ZOLLO; WINTER, 2002; 

HELFAT et al., 2007; TEECE, 2007; LICHTENTHALER; LICHTENTHALER, 2009; 

MAILLET et al., 2015) para se adaptar, administrar dinamicamente a base conhecimento e 

aprender autonomamente em momentos turbulentos, incertos e de mudança. Além dessas 

capacidades, são necessárias também de informações confiáveis (KAHANER, 1996; PIERRE; 

PETERS, 2005; SAWHA, 2006) que servem de base para a tomada de decisão, geram novos 

conhecimentos e promovem o alcance dos objetivos da organização. Ademais, é preciso haver 

uma visão compartilhada (GÁRCIA-MORALES; JIMÉNEZ-BARRIONUEVO; MIHI-

RAMÍREZV, 2011; SENGE, 2013; VITRY; CHIA, 2015) para compreender aonde os 

membros da organização querem chegar juntos e coletivamente, estabelecendo objetivos 

estratégicos comuns, previamente acordados após um consenso (FLEURY; FLEURY, 1995; 

SLATER, 2004; VAN ASSCHE et al., 2013; SENGE, 2013; VITRY; CHIA, 2015) para 

alcançar essa visão. Compreendidas essas percepções, busca-se o desenvolvimento de modelo 

mental compartilhado (SHELDRAKE, 1995; KUHN, 2006; RODRIGUEZ et al., 2007; 

FREIRE et al., 2010a; REED et al., 2010; SENGE, 2013; VITRY; CHIA, 2015), que se trata 

de compartilhar do mesmo entendimento organizacional, ou seja, o mesmo modo de enxergar 

a organização a partir de suas crenças, valores, ponto de vista e percepção de realidade, 
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buscando entender os objetivos comuns a serem alcançados e implementar a visão 

compartilhada. 

No próximo capítulo será apresentado o Canvas elaborado com base no Framework 

de Governança da Aprendizagem Organizacional, a partir das cinco dimensões estabelecidas 

neste capítulo. 
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5 CANVAS DA GOVERNANÇA DA APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL 

 

Para atender ao objetivo geral desta tese, qual seja, a proposição de um Framework de 

Governança da Aprendizagem Organizacional, foi realizada a validação com especialistas 

profissionais da Organização Pública, pesquisadores do ENGIN e teóricos que suportam o tema. 

Para tal, fez-se necessário a utilização de Canvas para o apoio ao entendimento dos 

diferentes constructos tratados e suas inter-relações, segundo os procedimentos definidos 

previamente. 

Para o Canvas, foram elaboradas uma série de Questões Estratégicas que, em conjunto, 

configuram-se em uma ferramenta para a compreensão, pelos gestores, do Framework GovA. 

Foi estabelecido que o Canvas é composto por cinco dimensões da Governança de 

Aprendizagem Organizacional, como visto no capítulo 4. A ferramenta é composta por 32 

Questões Estratégicas (Figura 33) que, quando respondidas, geram, a cada questão, o Canvas 

GovA para validação do Framework GovA.  
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Figura 33 - Questões Estratégicas do Canvas GovA 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2019). 
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Para compreender o Framework GovA foram definidas cinco dimensões e diversas 

questões estratégicas (Quadro 18). 

 

Quadro 18 - Etapas da ferramenta Canvas GovA 

Dimensões Framework GovA 
Questões Estratégicas 

Canvas GovA 
Questões Estratégicas 

Dimensão 1 Questões estratégicas 1 5 

Dimensão 2 Questões estratégicas 2 7 

Dimensão 3 Questões estratégicas 3 4 

Dimensão 4 Questões estratégicas 4 9 

Dimensão 5 Questões estratégicas 5 7 

Total 32 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

5.1 QUESTÕES ESTRATÉGICAS 1 DO CANVAS GovA 

 

A Dimensão 1 do Framework GovA, como visto na seção 4.1, envolve os Ambientes 

de Aprendizagem com a presença dos Ambientes BA (NONAKA; KONNO, 1998, 2005; 

NONAKA; TOYAMA; KONNO, 2002; NONAKA; TOYAMA, 2003, 2005, 2008; NONAKA; 

TAKEUCHI, 2008; NONAKA; VON KROGH; VOEPEL, 2006) e 8C (FREIRE; SILVA, 

2016). Esta dimensão tem como objetivos motivar e envolver os indivíduos a participarem do 

processo (KING, 2009; NOOTEBOOM, 2000) e promover mudança do modelo mental, caso 

necessário (KEEN; MAHANTY, 2006; THOMAS; ALLEN, 2006; LÖF, 2010; VITRY; CHIA, 

2015). 

A partir desses processos identificados na Dimensão 1 do Framework GovA, foram 

elaboradas as Questões Estratégicas 1 do Canvas GovA, conforme a Figura 34. 
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Figura 34 - Questões Estratégicas 1 do Canvas GovA 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

 

As cinco Questões Estratégicas 1 do Canvas GovA que devem ser respondidas, 

conforme a Figura 34, são: 

 

1) Quais os modelos mentais devem ser mantidos, alterados ou eliminados para que 

o desenvolvimento organizacional ocorra? 

2) Quais iniciativas são utilizadas para motivar a organização a mudar? 

3) Quais mudanças organizacionais precisam ser realizadas para ser possível 

modificar nossos modelos mentais? 



172 

 

4) O que falta às equipes para estarem prontas a mudança: conhecimento, confiança, 

compartilhamento, comunicação, consciência, colaboração, cultura, 

competência? 

5) Quais ambientes precisam ser criados para auxiliar a mudança? (presencial, 

virtual, individual, coletivo) 

 

Estas Questões Estratégicas do Canvas GovA criam um ambiente organizacional 

propício para gerar os novos conhecimentos a serem institucionalizados. 

 

5.2  QUESTÕES ESTRATÉGICAS 2 DO CANVAS GovA 

 

Estabelecidas as Questões Estratégicas 1 (seção 5.1) para os Ambientes de 

Aprendizagem, com base na Dimensão 1 (seção 4.1) do Framework GovA, esta etapa da 

ferramenta está concluída para iniciar a elaboração das Questões Estratégicas 2, referidas à 

Dimensão 2. Após respondidas as cinco Questões Estratégicas 1, segue-se para as sete Questões 

Estratégicas 2 do Canvas, com base na Dimensão 2 (seção 4.2) 

A Dimensão 2 do Framework GovA elaborado por esta tese, como visto na seção 4.2, 

abrange o Ciclo de Conhecimento elaborado por Zollo e Winter (2002), percorrendo as fases 

de feedback (ZOLLO; WINTER, 2002); variação generativa (ZOLLO; WINTER, 2002); 

seleção (ZOLLO; WINTER, 2002; NONAKA, 1994); replicação (ZOLLO; WINTER; 

NONAKA; TAKEUCHI, 1995); e retenção (GAVETTI; LEVINTHAL, 2000; ZOLLO; 

WINTER, 2002). Ressalta-se que, entre as fases de replicação e retenção, estão a Gestão do 

Conhecimento (ZOLLO; WINTER, 2002; SVEIBY, 2003; NONAKA; TAKEUCHI, 1995, 

2004; TERRA, 2005; KING, 2009; DALKIR, 2011) e os processos de conhecimento (GRANT, 

1996; SPENDER, 1998; GOLD; MALHOTRA; SEGARS, 2001; ALAVI; LEIDNER, 2001; 

DARROCH, 2003; NONAKA; TACHEUCHI, 2004; CHEN; MOHAMED, 2007; HEISIG, 

2009; KING, 2009) para gerenciar o novo conhecimento gerado.  

De acordo com os processos da Dimensão 2 do Framework GovA, elaborou-se as 

Questões Estratégicas 2 do Canvas GovA, conforme a Figura 35. 
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Figura 35 - Questões Estratégicas 2 do Canvas GovA 

 
 

Fonte: Elaborada pela autora (2019). 



174 

 

De acordo com a Figura 35, as sete Questões Estratégicas 2 para o Canvas de GovA 

são: 

 

1) Como as informações geradas interna e externamente modificam as rotinas 

existentes na organização? 

2) Quais insights os feedbacks internos e externos nos trazem para solucionar os 

problemas existentes atualmente na organização? 

3) Quais soluções são mais válidas e legítimas para melhorar a eficácia de rotinas 

existentes ou oportunidades para formar novas rotinas? 

4) Como replicar o conhecimento novo em equipes para difusão da mudança, 

transferência do conhecimento ou adaptação às novas soluções? 

5) Como gerenciar o conhecimento para disseminação do novo e internalização 

coletiva? 

6) Quais processos de conhecimento devem ser institucionalizados e rotinizados? 

7) Como institucionalizar o conhecimento em novas rotinas e processos ou modificar 

os já existentes? 

 

Estas Questões Estratégicas do Canvas GovA geraram os novos conhecimentos que 

deverão ser aprendidos para promover mudanças necessárias na organização. 

 

5.3  QUESTÕES ESTRATÉGICAS 3 DO CANVAS GovA 

 

Definidas as Questões Estratégicas 1 e 2 (seções 5.1 e 5.2) com base nas Dimensões 1 

e 2 (seções 4.1 e 4.2) do Framework GovA (Ambientes de Aprendizagem e Ciclo do 

Conhecimento), estas duas etapas do Canvas estão finalizadas para iniciar a elaboração das 

Questões Estratégicas 3, com mais quatro questões, fundamentadas na Dimensão 3 (seção 4.3) 

A Dimensão 3, como visto na seção 4.3, envolve o Ciclo de Aprendizagem 

Organizacional, onde pode-se utilizar o ciclo simples (adaptação organizacional) (ARGYRIS; 

SCHON, 1978; LÖF, 2010; RZADCA; STRUMINSKA-KUTRA, 2016), duplo (transformação 

organizacional) (ARGYRIS; SCHON, 1978; SENGE, 1990; PROBST; BUCHEL, 1997; 

SNELL; CHAK, 1998; LÖF, 2010; RZADCA; STRUMINSKA-KUTRA, 2016; LAUER; 

WILKESMANN, 2017) e triplo (criação de novos modelos mentais) (PROBST; BUCHEL, 

1997; SNELL; CHAK, 1998; KEEN; MAHANTY, 2006; THOMAS; ALLEN, 2006; LÖF, 
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2010; VITRY; CHIA, 2015) para geração de Ativos de Conhecimento (NONAKA; TOYAMA; 

KONNO, 2001; FOSS, 2005, 2007).  

Baseado nos processos da Dimensão 3 do Framework GovA, elaborou-se as Questões 

Estratégicas 3 do Canvas GovA, conforme apresentado na Figura 36. 
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Figura 36 - Questões Estratégicas 3 do Canvas GovA 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2019).
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De acordo com a Figura 36, as quatro Questões Estratégicas 3 são: 

 

1) Como a organização aprende e adapta-se às novas rotinas para melhorar seus 

processos? 

2) Como a organização pode transformar modelos mentais existentes para geração 

de novos significados e ações? 

3) Como a organização cria novos processos de geração de modelos mentais? 

4) Quais ativos do conhecimento são gerados na organização e estão sendo 

transferidos ou podem vir a ser transferidos? 

 

Com estas Questões Estratégicas do Canvas GovA geram-se os Ativos de 

Conhecimento a serem transferidos e governados pela Governança do Conhecimento (GovC), 

de modo agregar valor para organização. 

 

5.4 QUESTÕES ESTRATÉGICAS 4 DO CANVAS GovA  

 

Constituídas as Questões Estratégicas 1 à 3 (seções 5.1 a 5.3), com base nas Dimensões 

1 à 3 (seções 4.1 a 4.3) do Framework GovA (Ambientes de aprendizagem, Ciclo do 

Conhecimento, Ciclo de Aprendizagem Organizacional), será possível iniciar a elaboração das 

Questões Estratégicas 4, fundamentadas na Dimensão 4 (seção 4.4), adicionando mais nove 

questões estratégicas. 

Como explicado na seção 4.3, na Dimensão 4, após gerar os Ativos de Conhecimento 

(NONAKA; TOYAMA; KONNO, 2001; FOSS, 2005, 2007), é necessário que haja 

Governança do Conhecimento para formação de parceria (NOOTEBOOM, 1996; 

GRANDORI, 2009), definição de estruturas e mecanismos de governança (FOSS; 

MAHNKE, 2003; FOSS, 2005; FOSS; KLEIN, 2008; FOSS; MAHONEY, 2010) e mitigação 

de custos e risco (FOSS, 2005) para transferência do conhecimento (GRANDORI, 2001; 

FOSS, 2005).  

A transferência do conhecimento, por meio de relacionamentos intra e 

interorganizacionais (GRANDORI, 2001; PEMSEL; MÜLLER, 2012), com identificação dos 

stakeholders internos e externos (FREEMAN, 1984; GRANOVETTER, 1985; STONER, 

FREEMAN, 1989; UZZI, 1996; MITCHELL; AGLE; WOOD, 1997; HILL; JONES, 1998; 

FREEMAN; McVEA, 2001) e dos canais de feedbacks internos e externo (GRANDORI, 

2001; FOSS; KLEIN, 2008; FOSS; MICHAILOVA, 2009; PEMSEL; MÜLLER, 2012), é 
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incorporada aos ativos humanos que favorecem a aprendizagem mútua e a geração de novos 

conhecimentos para governar a Aprendizagem Organizacional. 

Com base nos processos da Dimensão 4 do Framework GovA, foram elaboradas as 

Questões Estratégicas 4 do Canvas GovA (Figura 37). 
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Figura 37 - Questões Estratégicas 4 do Canvas GovA 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2019).
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Em relação às nove questões que devem ser respondidas para a elaboração das 

Questões Estratégicas 4, de acordo com a Figura 37, temos: 

 

1) Quais parcerias internas e externas devem ser construídas para realizar 

transferência do conhecimento com intuito de gerar valor?  

2) Quais estruturas e mecanismos devem ser governados para que seja possível a 

transferência de conhecimento? 

3) Como mitigar os custos e riscos da transferência do conhecimento? 

4) Quais são os stakeholders internos principais para formação de relacionamentos 

intraorganizacionais que permitirão a transferência de conhecimento? 

5) Quais são os stakeholders externos principais para formação de relacionamentos 

interorganizacionais que permitirão a transferência de conhecimento? 

6) Como promover e institucionalizar os relacionamentos intraorganizacionais de 

maneira a favorecer o feedback, a geração de novos conhecimentos e a 

consequente aprendizagem organizacional?  

7) Como promover e institucionalizar os relacionamentos interorganizacionais de 

maneira a favorecer o feedback, a geração de novos conhecimentos e a 

consequente aprendizagem organizacional?  

8) Quais são os canais de feedbacks internos?  

9) Quais são os canais de feedbacks externos?  

 

Com estas questões estratégicas do Canvas GovA, o conhecimento transferido por 

meio dos relacionamentos intra e interorganizacionais (GRANDORI, 2001; PEMSEL; 

MÜLLER, 2012), com identificação dos stakeholders internos e externos (FREEMAN, 1984; 

GRANOVETTER, 1985; STONER; FREEMAN, 1989; UZZI, 1996; MITCHELL; AGLE; 

WOOD, 1997; HILL; JONES, 1998; FREEMAN; McVEA, 2001) e dos canais de feedbacks 

internos e externo (GRANDORI, 2001; FOSS; KLEIN, 2008; FOSS; MICHAILOVA, 2009; 

PEMSEL; MÜLLER, 2012), pode ser incorporado aos ativos humanos que favorecem a 

aprendizagem mútua e a geração de novos conhecimentos para governar a Aprendizagem 

Organizacional. 
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5.5 QUESTÕES ESTRATÉGICAS 5 DO CANVAS GovA 

 

Estabelecidas as Questões Estratégicas 1 à 4 (seções 5.1 a 5.4), com base nas 

Dimensões 1 à 4 (seções 4.1 a 4.4) do Framework GovA (Ambientes de Aprendizagem, Ciclo 

do Conhecimento, Ciclo de Aprendizagem Organizacional e Governança do Conhecimento), 

essas quatro etapas do Canvas estão concluídas para dar início à elaboração das Questões 

Estratégicas 5, no que se refere à Dimensão 5, com acréscimo de mais sete questões e, com 

isso, apresentar todas as Questões Estratégicas necessárias para GovA nas organizações. 

A Dimensão 5, como visto na seção 4.5, após governada a transferência do 

conhecimento, mitigando os custos e os riscos, por meio dos relacionamentos intra e 

interorganizacionais, identificação de stakeholders internos e externos e canais de feedbacks 

interno e externo, ela pode ser incorporado ao capital intelectual e relacional da organização, 

favorecendo a aprendizagem intra e interorganizacional. 

Os relacionamentos intraorganizacionais (GRANDORI, 2001; PEMSEL; MÜLLER, 

2012) resultam na melhoria das rotinas, processos (GAVETTI; LEVINTHAL, 2000; 

ZOLLO; WINTER, 2002; KING, 2009; CHEN; FONG, 2013), resultados (FIOL; LYLES, 

1985; POPPER; LIPSHITZ, 1998; KING, 2009, FOSS, 2007, 2010; FONG; CHEN, 2012; 

SENGE, 2013; FREIRE et al., 2017) e, consequentemente, do desempenho organizacional 

(KAPLAN; NORTON, 1996; STACEY, 2003; PIETERSON, 2010; BELLE, 2016). E os 

relacionamentos interorganizacionais (GRANDORI, 2001; PEMSEL; MÜLLER, 2012), por 

sua vez, tratam-se do retorno do feedback externo (ZOLLO; WINTER, 2002), ou seja, da 

capacidade de mudança para se adaptar a situações novas e incertas (VITRY; CHIA, 

2015).  

Os relacionamentos internos e externos geram feedback (ZOLLO; WINTER, 2002) 

impulsionando os Ciclos do Conhecimento e da Aprendizagem, ou seja, dos ambientes internos 

e externos, onde se gera a aprendizagem intrínseca e extrínseca para desenvolver uma 

organização coletiva, com estratégias comuns, que saiba aprender em conjunto e que tenha 

visão e valores compartilhados (ZOLLO; WINTER, 2002; VITRY; CHIA, 2015).  

Para seu desenvolvimento, as organizações necessitam também de capacidade 

dinâmica e de auto-organização (EISENHARDT; MARTIN, 2000; ZOLLO; WINTER, 2002; 

HELFAT et al., 2007; TEECE, 2007; LICHTENTHALER; LICHTENTHALER, 2009; 

MAILLET et al., 2015), informações confiáveis (KAHANER, 1996; PIERRE; PETERS, 

2005; SAWHA, 2006), visão compartilhada e objetivos comuns (FLEURY; FLEURY, 1995; 

SLATER, 2004; VAN ASSCHE et al., 2013; SENGE, 2013; VITRY; CHIA, 2015) e de um 
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modelo mental compartilhado (SHELDRAKE, 1995; KUHN, 2006; RODRIGUEZ et al., 

2007; FREIRE et al., 2010a; REED et al., 2010; SENGE, 2013; VITRY; CHIA, 2015). 

Alicerçado nos processos apresentados na Dimensão 5 do Framework GovA, foram 

elaboradas as questões estratégicas do Canvas GovA (Figura 38). 
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Figura 38 - Questões Estratégicas 5 do Canvas GovA 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2019). 
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Referente às questões estratégicas 5 do Canvas GovA, com base nos processos da 

Dimensão 5, temos: 

 

1) Quais são as situações novas e incertas que exigem o desenvolvimento da 

capacidade de mudança? 

2) Como adquirir, tratar, armazenar e disseminar o feedback de maneira a gerar 

melhorias na organização?  

3) Quais rotinas, processos, resultados e desempenho podem ser melhorados na 

organização a partir dos novos conhecimentos gerados por meio dos feedbacks? 

4) Quais características organizacionais relativas aos componentes capacidade 

dinâmica e de auto-organização devem ser gerenciadas para a geração da 

capacidade de mudança? 

5) Quais características organizacionais relativas ao componente informações 

confiáveis devem ser gerenciadas para geração da capacidade de mudança? 

6) Quais características organizacionais relativas aos componentes visão 

compartilhada e objetivos comuns devem ser gerenciadas para geração da 

capacidade de mudança? 

7) Quais características organizacionais relativas ao componente modelo mental 

compartilhado devem ser gerenciadas para geração da capacidade de mudança? 

 

Estas questões estratégicas do Canvas GovA englobam, além delas, todas as 

anteriores. Uma vez estabelecidas, elas originam as últimas questões estratégicas para governar 

a Aprendizagem Organizacional.  

Nesta etapa, complementando as demais, para governar a Aprendizagem 

Organizacional o conhecimento transferido é incorporado ao capital intelectual e relacional da 

organização, favorecendo a aprendizagem intra e interorganizacional, ou seja, resultam na 

melhoria das rotinas, processos, resultados e, consequentemente, do desempenho 

organizacional, gerando a capacidade de mudança para a adaptação a situações novas e incertas, 

de modo a desenvolver uma organização coletiva, com estratégias comuns, que possibilite o 

aprendizado em conjunto e gere uma visão e valores compartilhados. No entanto, para o seu 

desenvolvimento há também a necessidade de capacidade dinâmica e de auto-organização, 

informações confiáveis, visão compartilhada e objetivos comuns e modelos mentais 

compartilhados. 
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6. VALIDAÇÃO DO FRAMEWORK GovA 

 

A validação desta tese foi realizada em quatro momentos. O primeiro e segundo para 

verificar a consistência do Framework GovA com especialistas profissionais da Organização 

Pública e pesquisadores do ENGIN, o terceiro com o Diretor executivo da Organização Pública 

e o quarto com especialistas profissionais e teórico das áreas. 

A primeira e segunda validação com a verificação de consistência do Framework e 

Canvas GovA, aconteceu em dois períodos, primeiro com especialistas profissionais da Polícia 

Rodoviária Federal (PRF), e em seguida, com especialistas pesquisadores do ENGIN. 

O primeiro período da verificação de consistência do Framework e Canvas GovA 

foi realizado por meio de uma entrevista em grupo na Academia Nacional da Polícia Rodoviária 

Federal (PRF), com a presença dos quatro policiais, sendo um deles o Coordenador de apoio à 

Gestão Executiva, responsável pela Gestão do Conhecimento, e os demais subordinados a esta 

Coordenação (COAGEX), sendo um deles responsável pela Divisão de Educação Corporativa 

(DEC). 

A verificação de consistência na PRF durou quatro horas, onde houve a apresentação 

do Framework GovA e a discussão de cada uma das perguntas (Canvas GovA), analisando a 

compreensão das inter-relações entre os mecanismos, componentes e ambientes para GovA. 

O Framework e Canvas GovA teve a primeira verificação de consistência e foram 

sugeridas alterações para melhorar a estrutura das questões estratégicas de maneira a facilitar o 

entendimento, conforme apresentado na Figura 39. 

 

Figura 39 – Primeiro período da verificação de consistência do Framework GovA 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2019). 
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1) Na Dimensão 1 (Ambientes da Aprendizagem) foi sugerido, na questão estratégica 

1, referente à motivação à participação, que consiste em “Quais iniciativas são utilizadas para 

motivar a organização a mudar?”, acrescentar as iniciativas que precisarão ser utilizadas, ou 

seja, a questão mudaria para “Quais iniciativas são ou precisarão ser utilizadas para motivar a 

organização a mudar?”, porque há iniciativas que já estão sendo utilizadas e outras que 

precisarão ser utilizadas futuramente. 

2) Na Dimensão 2 (Ciclo do Conhecimento), foi sugerido, na questão estratégica 2, 

sobre Replicação do Conhecimento, que estava do seguinte modo: “Como disseminar o 

conhecimento novo para difusão da mudança, transferência do conhecimento ou adaptação às 

novas soluções?”, acrescentar o compartilhamento, resultando na seguinte questão: “Como 

compartilhar e disseminar o conhecimento novo para difusão da mudança, transferência do 

conhecimento ou adaptação às novas soluções?”, porque também é compartilhado o 

conhecimento, além de disseminado para difusão da mudança, transferência do conhecimento 

ou adaptação às novas soluções.  

3) Em relação às Dimensões 1, 2 e 3 e suas respectivas questões estratégicas, foi 

constatado a necessidade da mudança do Ciclo de Aprendizagem Organizacional, antes de 

iniciar o Ciclo de Conhecimento. Ao chegarem as informações internas e externas (Ciclo do 

Conhecimento), é necessário primeiro verificar no Ambientes de Aprendizagem “Quais 

modelos mentais devem ser mantidos, alterados ou eliminados para que o desenvolvimento 

organizacional ocorra?”. Para tanto, precisa-se conhecer, por meio do Ciclo de Aprendizagem 

Organizacional, quais modelos mentais precisam ser mudados, ou seja, adaptados OU 

transformados OU criados novos, o que corresponde às seguintes questões estratégicas: “Como 

a organização aprende e adapta-se às novas rotinas para melhorar seus processos”; “Como a 

organização pode transformar modelos mentais existentes para geração de novos significados 

e ações”; Como a organização cria novos processos de geração de modelos mentais?, para que 

a organização conheça o nível de aprendizagem que necessita para resolver o problema, pois 

não há como gerenciar o conhecimento sem antes conhecer o impacto que o problema pode 

gerar na organização. 

Inclusive, um dos participantes mencionou que deve-se:  

[...] escolher para cada problema recebido, um dos ciclos de aprendizagem 

organizacional, que vai orientar qual ferramenta devemos utilizar para solucionar o 

problema a ser resolvido e o que vou precisar mudar, qual modelo mental utilizar. É 

um plano de fundo onde vou montar aquilo que vai servir de base para resolver o 

problema. (Especialista 1). 
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Foram questionados, nas Dimensões 1, 2 e 3, as questões estratégicas do Ambiente de 

Aprendizagem referentes à motivação a participar, ao Ciclo do Conhecimento, em relação à 

Replicação do Conhecimento, e à ordem do processamento dessas três dimensões, observações 

que foram absorvidas por esta tese.  

O segundo período da verificação de consistência do Framework e Canvas GovA 

foi realizado por meio de entrevista individual, presencial ou por telefone, com especialistas  

pesquisadores do laboratório de Engenharia da Integração e Governança do Conhecimento 

(ENGIN), do Departamento de Engenharia do Conhecimento (EGC) da Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC), em relação aos temas Educação Corporativa, Governança e Gestão 

do Conhecimento, Redes de Aprendizagem e Aprendizagem Organizacional. 

O Framework e Canvas GovA teve a segunda verificação de consistência e foram 

sugeridas alterações, pelas três especialistas, para melhorar a estrutura, tanto das Dimensões 

quanto das Questões Estratégicas, de maneira a facilitar o entendimento. 

 

A especialista A, no Framework e Canvas GovA, sugeriu que: 

 

1) Na Dimensão do Ciclo do Conhecimento o processo de conhecimento deve 

permanecer entre a Variação Generativa e Seleção, enquanto a Gestão do Conhecimento 

entre a Replicação e Retenção do Conhecimento. 

2) Na Dimensão Ciclo da Aprendizagem Organizacional, que tem dois momentos, 

antes de iniciar o Ciclo do Conhecimento e depois de concluído o ciclo, após concluído o Ciclo 

do Conhecimento deve-se remanejar Melhorias das rotinas, processos, resultados e 

desempenho e Dados, Informações e Conhecimento, com inclusão de Dados e Conhecimento 

da Dimensão GovA. 

3) Na Dimensão Governança do Conhecimento, inverter mitigação de custos e 

riscos de transferência do conhecimento e definição de estruturas e mecanismos de 

governança, pois, a partir dessa mitigação de custos e riscos, é que são definidas as estruturas 

e mecanismos de governança que precisam ser transferidos e governados. 

4) Na Questão estratégica da Dimensão Ambientes de Aprendizagem, referente à 

mudança do modelo mental, acrescentar a pergunta: “É preciso fazer mudanças em modelos 

mentais individuais ou coletivos?”, resultando num total de 33 questões estratégicas. 

5) Na Questão Estratégica da Dimensão Ciclo de Aprendizagem, antes de iniciar o 

Ciclo do Conhecimento, alterar as perguntas sobre Adaptação Organizacional, 

Transformação Organizacional e Novos Modelos Mentais de “Como a organização aprende 
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e adapta-se às novas rotinas para melhorar seus processos?”, “Como a organização pode 

transformar modelos mentais existentes para geração de novos significados e ações?” e “Como 

a organização cria novos processos de geração de modelos mentais?”, respectivamente para “O 

feedback demanda aprendizagem e adaptação à mudanças?”, “O feedback demanda 

aprendizagem e transformação do como se faz as coisas na organização?” e “O feedback 

demanda novos modelos mentais com geração de novos significados?”. 

6) Na Questão Estratégica da Dimensão Ciclo do Conhecimento, alterar as 

perguntas sobre Insight, Seleção e Gestão do Conhecimento, respectivamente, de: “Quais 

insights os feedbacks internos e externos nos trazem para solucionar os problemas atualmente 

existentes na organização?”, “Quais soluções são mais válidas e legítimas para melhorar a 

eficácia de rotinas existentes ou oportunidade de formar novas rotinas?” e “Como gerenciar o 

conhecimento para disseminação do novo e internalização coletiva?” para: “Como gerar ideias 

para solucionar os problemas atualmente existentes na organização?”, “Como selecionar e 

priorizar soluções válidas e legítimas para melhorar as rotinas existentes ou formar novas 

rotinas?” e “Como gerenciar o conhecimento para a internalização coletiva?”. 

7) Na Questão Estratégica referente à Dimensão Ciclo de Aprendizagem 

Organizacional, acrescentar a pergunta sobre Dados, Informações e Conhecimento: “Como 

os dados, informações e conhecimentos gerados podem ser utilizados?”, e remover a pergunta 

sobre Informações: “Como as informações geradas interna e externamente podem modificar 

as rotinas existentes na organização?”, que está inclusa nesta primeira. 

8) Na Questão Estratégica sobre Governança da Aprendizagem Organizacional 

referente à Melhoria de Rotinas, Processos, Resultados e Desempenho, alterar de: “Quais 

rotinas, processos, resultados e desempenho podem ser melhorados na organização a partir dos 

novos conhecimentos gerados pelos feedbacks?” para: “Quais rotinas, processos, desempenhos 

e resultados podem ser melhorados na organização a partir dos novos conhecimentos?”, e a 

transfira para a Dimensão Ciclo da Aprendizagem Organizacional. 

9) Na Questão Estratégica sobre Ciclo de Aprendizagem Organizacional, alterar 

os Ativos do Conhecimento de: “Quais ativos do conhecimento são gerados na organização e 

estão sendo transferidos ou podem vir a ser transferidos?” para “Quais ativos do conhecimento 

devem ser transferidos ou podem vir a ser transferidos, intra e interorganizacional?”. 

10) Nas Questões Estratégicas sobre Governança do Conhecimento, inverter as 

perguntas sobre definição de estruturas e mecanismos de governança e mitigação de custos 

e riscos da transferência do conhecimento para: “Como mitigar os custos e riscos da 

transferência do conhecimento? (sigilo estratégico, reputação, conflito de interesses, 
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propriedade intelectual)” e “Quais estruturas e mecanismos devem ser estabelecidas para 

possibilitar a transferência de conhecimento?” (Mecanismos de GovA e estruturas físicas, 

legais, processuais, tecnológicas), estando esta última já alterada de “Quais estruturas e 

mecanismos devem ser governados para que seja possível a transferência de conhecimento?”. 

11) Na Questão Estratégica sobre Governança do Conhecimento referente à 

Identificação dos Stakeholders Internos e Externos  alterar de: “Quais são os stakeholders 

internos principais para formação de relacionamentos intraorganizacionais que permitirão a 

transferência de conhecimento?” e “Quais são os stakeholders externos principais para 

formação de relacionamentos interorganizacionais que permitirão a transferência de 

conhecimento?” para “Quais são os stakeholders internos que devem ser gerenciados em redes 

intraorganizacionais para a transferência de conhecimento?” e “Quais são os stakeholders 

externos que devem ser gerenciados em redes interorganizacionais para a transferência de 

conhecimento?”. 

12) Na Questão Estratégica sobre Governança do Conhecimento, referente a 

Relacionamentos Intra e Interorganizacionais, modificar de: “Como promover e 

institucionalizar os relacionamentos intraorganizacionais de maneira a favorecer o feedback, 

a geração de novos conhecimentos e a consequente aprendizagem organizacional?” e “Como 

promover e institucionalizar os relacionamentos interorganizacionais de maneira a favorecer 

o feedback, a geração de novos conhecimentos e a consequente aprendizagem organizacional?” 

para “Como promover e institucionalizar os relacionamentos intraorganizacionais de maneira a 

favorecer o feedback?” e “Como promover e institucionalizar os relacionamentos 

interorganizacionais de maneira a favorecer o feedback?”. 

13) Na Questão Estratégica sobre Governança da Aprendizagem Organizacional 

referente aos Feedbacks Internos e Externos, alterar a pergunta de “Como adquirir, tratar, 

armazenar e disseminar o Feedback de maneira a gerar melhorias na organização?” para “Como 

melhorar a aquisição, tratamento, armazenamento e disseminação dos Feedback internos e 

externos?”. 

14) Na Questão Estratégica sobre Governança da Aprendizagem Organizacional, 

referente aos componentes Modelo Mental Compartilhado, Visão Compartilhada e 

Objetivos Comuns, Informações Confiáveis e Capacidade Dinâmica e de Auto-

Organização, modificar de “Quais características organizacionais relativas ao componente 

modelo mental compartilhado devem ser gerenciadas para geração da capacidade de 

mudança?”, “Quais características organizacionais relativas aos componentes visão 

compartilhada e objetivos comuns devem ser gerenciadas para geração da capacidade de 
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mudança?”, “Quais características organizacionais relativas ao componente informações 

confiáveis devem ser gerenciadas para geração da capacidade de mudança?” e “Quais 

características organizacionais relativas aos componentes capacidade dinâmica e auto-

organização devem ser gerenciadas para geração da capacidade de mudança?” para “Quais 

características organizacionais relacionadas ao modelo mental compartilhado afetam a 

capacidade de mudança?”, “Quais características organizacionais relacionadas à visão 

compartilhada e objetivos comuns afetam a capacidade de mudança?”, “Quais características 

organizacionais relacionadas às informações confiáveis afetam a capacidade de mudança?” e 

“Quais características organizacionais relacionadas à capacidade dinâmica e de auto-

organização afetam a capacidade de mudança?”. 

 

A especialista B sugeriu: 

 

1) Na Dimensão Governança do Conhecimento utilizar a nomenclatura 

“Identificação de Parcerias” em vez de “Formação de Parcerias”, porque neste momento 

somente se identifica a necessidade de parcerias, sua formação acontece quando se identificam 

os principais stakeholders internos e externos que farão parte da rede de relacionamentos intra 

e interorganizacionais. 

2) Na Questão Estratégica sobre Governança da Aprendizagem Organizacional 

referente aos Feedbacks Internos e Externos alterar a pergunta de “Como melhorar a 

aquisição, tratamento, armazenamento e disseminação dos feedbacks internos e externos?” para 

“Como melhorar a aquisição, tratamento, armazenamento e disseminação a partir dos 

feedbacks internos e externos?” 

 

E especialista C, por sua vez, sugeriu as seguintes alterações: 

 

1) Na Dimensão Ciclo da Aprendizagem Organizacional em “Melhoria das rotinas, 

processos, resultados e desempenho” acrescentar as autoras Silva e Freire (2019), que 

abordam sobre Framework Ponte TAP com estratégias para processo de transferência de 

aprendizagem e consolidação de uma rede de aprendizagem e da aprendizagem em rede para 

melhorar as rotinas, processos, resultados e desempenho da organização. 

2) Sugeriu também que, se possível e se isso não modificasse a compreensão do 

Framework e Canvas GovA, os processos fossem enumerados, para a aplicação por qualquer 

pessoa. 
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Com base nas sugestões dos especialistas profissionais responsáveis pela Gestão do 

Conhecimento da PRF e de especialistas pesquisadores do ENGIN, absorvidas por esta tese, o 

Framework GovA e o Canvas GovA resultaram nas Figuras 40 e 41, respectivamente. 
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Figura 40 - Framework GovA após verificação de consistência 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2019). 
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Conforme a Figura 40, para processar a GovA é necessário implantar os ambientes de 

aprendizagem (BA), que envolve a criação e compartilhamento de conhecimento por meio de 

interação individual e coletivo e meios de comunicação presencial e virtual e o 8C com 

desenvolvimento conhecimento, confiança, compartilhamento, consciência, colaboração, 

comunicação, cultura e competência.  

Ao criar estes ambientes, tem-se como objetivo motivar os indivíduos e participantes 

do processo, promovendo a mudança do modelo mental. 

Estabelecidos os ambientes propícios à aprendizagem, é necessário, a partir dos 

feedbacks internos e externos compreender, por meio de um dos ciclos de aprendizagem, se é 

preciso utilizar o ciclo simples (adaptação organizacional), onde a organização aprende e 

adapta-se às novas rotinas para melhorar seus processos; OU o ciclo duplo (transformação 

organizacional), no qual há transformação dos modelos mentais para geração de novos 

significados e ações; OU o ciclo triplo (novos modelos mentais) onde há o entendimento e a 

criação de novos processos de geração de modelos mentais. 

Compreendida a informação e utilizado o ciclo de aprendizagem necessário à situação, 

é possível: iniciar o ciclo de conhecimento, com variação generativa  e com exposição de ideia 

ou novas ideias, que são debatidas e explicitadas, por meio de processos de conhecimentos; 

percorrer a seleção, escolhendo a ideia mais apropriada a situação; replicar, com gestão do 

conhecimento para adaptação na resolução de problemas e novas soluções; e reter, para 

acumular e renovar os conhecimentos a serem institucionalizados. 

Esses dados, informações e conhecimentos gerados resultam na melhoria de rotinas, 

processos, resultados e desempenho da organização, além da geração dos ativos de 

conhecimentos que precisam ser governados e transferidos, de modo a agregar valor para 

organização. 

Os ativos de conhecimento, por sua vez, necessitam e são dependentes da Governança 

do Conhecimento, para identificação das parcerias internas e externas, mitigação dos custos e 

risco de transferir o conhecimento e definição de estruturas (mercado e hierarquia) e 

mecanismos de governança (sistemas de recompensa, confiança, diretivas, cultura, contrato). 

A transferência do conhecimento é realizada por meio de relacionamentos intra e 

interorganizacionais, com identificação de stakeholders internos e externos e de canais de 

feedbacks internos e externos que serão incorporados aos ativos humanos, a fim de favorecer a 

aprendizagem mútua e geração de novos conhecimentos para governar a AO. 
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Governada a transferência do conhecimento, este é incorporado ao capital intelectual 

e relacional da organização para favorecer a aprendizagem intra e interorganizacional, gerando 

a capacidade de adaptação a situações novas e incertas (mudança organizacional). 

Para o desenvolvimento da GovA são necessários componentes como modelo mental 

compartilhado (crenças valores, mesmo jeito de ver e fazer as coisas); visão compartilhada 

(aonde os membros da organização querem chegar juntos e coletivamente) e objetivos comuns 

(compartilhar do mesmo entendimento); informações confiáveis; e capacidade dinâmica 

(capacidade de administrar dinamicamente a base do conhecimento ao longo do tempo, 

realinhando e reconfigurando seus processos) e de auto-organização (capacidade da 

organização aprender de forma autônoma). 
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Figura 41 - Canvas GovA após verificação de consistência 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2019). 
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Desta forma, após sugestões dos especialistas profissionais e pesquisadores do 

ENGIN, as Questões Estratégicas ficaram estabelecidas conforme apresentado no Quadro 

19. 

 

Quadro 19 - Questões Estratégicas após verificação de consistência dos especialistas 

profissionais e pesquisadores do ENGIN 

Dimensões Nº Questões Estratégicas 

Dimensão 1 6 

É preciso fazer mudanças em modelos mentais individuais ou coletivos? 

Quais modelos mentais devem ser mantidos, alterados ou eliminados para 

que o desenvolvimento organizacional ocorra? 

Quais iniciativas são ou precisarão ser utilizadas para motivar a 

organização a mudar? 

Quais mudanças organizacionais precisam ser realizadas para ser possível 

modificar nossos modelos mentais? 

O que falta às equipes para estarem prontas à mudança:  

(1) conhecimento, (2) confiança, (3) compartilhamento, (4) comunicação, 

(5) consciência, (6) colaboração, (7) cultura, (8) competência? 

Quais ambientes precisam ser criados para auxiliar a mudança  

(Presencial, Virtual. Individual, Coletivo)? 

Dimensão 2 6 

Como gerar ideias para solucionar os problemas atualmente existentes na 

organização? 

Quais processos de conhecimento devem ser institucionalizados e 

rotinizados? 

Como selecionar e priorizar soluções válidas e legítimas para melhorar as 

rotinas existentes ou formar novas rotinas? 

Como compartilhar e disseminar o conhecimento novo para a difusão da 

mudança, a transferência do conhecimento ou a adaptação às novas 

soluções? 

Como gerenciar o conhecimento para internalização coletiva? 

Como institucionalizar o conhecimento em novas rotinas e processos ou 

modificar os já existentes? 

Dimensão 3 6 

Os feedbacks demandam aprendizagem e adaptação a mudanças? 

Os feedbacks demandam aprendizagem e transformação do processo como 

se faz as coisas na organização? 

Os feedbacks demandam novos modelos mentais com geração de novos 

significados? 

Como os dados, informações e conhecimentos gerados podem ser 

utilizados? 

Quais rotinas, processos, desempenhos e resultados podem ser melhorados 

na organização a partir dos novos conhecimentos? 

Quais ativos do conhecimento devem ser transferidos ou podem vir a ser 

transferidos intra e interorganizacional? 

Dimensão 4 9 

Quais parcerias internas e externas devem ser construídas para realizar 

transferência dos ativos de conhecimento com intuito de gerar valor? 

Como mitigar os custos e riscos da transferência do conhecimento?  

(sigilo estratégico, reputação, conflito de interesses, propriedade 

intelectual) 
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Quais estruturas e mecanismos devem ser estabelecidas para possibilitar a 

transferência de conhecimento?  

(Mecanismos de GovA e estruturas físicas, legais, processuais, 

tecnológicas) 

Quais são os stakeholders internos que devem ser gerenciados em redes 

intraorganizacionais para a transferência de conhecimento? 

Quais são os stakeholders externos que devem ser gerenciados em redes 

interorganizacionais para a transferência de conhecimento? 

Como promover e institucionalizar os relacionamentos 

intraorganizacionais de maneira a favorecer o feedback? 

Como promover e institucionalizar os relacionamentos 

interorganizacionais de maneira a favorecer o feedback? 

Quais são os canais de feedback internos? 

Quais são os canais de feedbacks externos? 

Dimensão 5 6 

Como melhorar a aquisição, tratamento, armazenamento e disseminação a 

partir dos feedbacks internos e externos? 

Quais são as situações novas e incertas que exigem o desenvolvimento da 

capacidade de mudança da organização? 

Quais características organizacionais relacionadas ao modelo mental 

compartilhado afetam a capacidade de mudança? 

Quais características organizacionais relacionadas à visão compartilhada e 

aos objetivos comuns afetam a capacidade de mudança? 

Quais características organizacionais relacionadas às informações 

confiáveis afetam a capacidade de mudança? 

Quais características organizacionais relacionadas à capacidade dinâmica e 

de auto-organização afetam a capacidade de mudança? 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

A terceira validação foi realizada por meio de uma entrevista individual e 

presencial com o Diretor Executivo da PRF na Academia Nacional da Polícia Rodoviária 

Federal em Florianópolis, onde foi apresentado o Framework e Canvas GovA e os 

conceitos foram validados.  

E a quarta validação do Framework e Canvas GovA foi realizada também na 

Academia Nacional da Polícia Rodoviária Federal em Florianópolis, por meio de um 

grupo focal com especialistas profissionais como o Coordenador Geral da Universidade 

da Polícia Rodoviária Federal (UNIPRF) em exercício, responsável pela GovA e o 

Coordenador de apoio a Gestão Executiva (COAGEX) da PRF, responsável pela Gestão 

do Conhecimento e especialistas teóricos em Gestão e Governança do Conhecimento,  

Engenharia do conhecimento, Administração e Aprendizagem Organizacional, 

relacionando as Dimensões do Framework GovA, as Questões Estratégicas do Canvas 

GovA e as inter-relações entre as cinco dimensões. 
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O Framework e Canvas de GovA foram validados pelos especialistas 

profissionais e teóricos da área. No entanto, acrescentaram na Dimensão e Questões 

Estratégicas sobre o Ciclo da Aprendizagem Organizacional a “Resposta Padrão”, por 

verificar que há  alguns conhecimentos que já estão institucionalizados na Organização, 

com a seguinte pergunta: “O Feedback dispõe de resposta padrão?”, e alteraram a 

Questão Estratégica sobre Ciclo de Aprendizagem no que se refere a Adaptação 

Organizacional de “O Feedback demanda aprendizagem e adaptação de mudanças?” 

para “O Feedback demanda aprendizagem e adaptação?”. 

Como também, a sequência das Questões Estratégica sobre Ciclo de 

Conhecimento referente aos processos de conhecimento e seleção de “Quais processos 

de conhecimento devem ser institucionalizados e rotinizados?” e “Como selecionar e 

priorizar soluções válidas e legítimas para melhorar as rotinas existentes ou formar novas 

rotinas?” para “Como selecionar e priorizar soluções válidas e legítimas para melhorar as 

rotinas existentes ou formar novas rotinas?” e “Quais processos de conhecimento devem 

ser institucionalizados e rotinizados?” , conforme apresentado nas Figuras 42 e 43. 
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Figura 42 - Framework GovA validado 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020).
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De acordo com a Figura 42, para processar a GovA é necessário implantar os 

ambientes de aprendizagem- BA, que envolve a criação e compartilhamento de 

conhecimento por meio de interação individual e coletivo e meios de comunicação 

presencial e virtual e o 8C  com desenvolvimento conhecimento, confiança, 

compartilhamento, consciência, colaboração, comunicação, cultura e competência.  

Ao criar estes ambientes, tem-se como objetivo motivar os indivíduos a 

participarem do processo e promover a mudança do modelo mental. 

Estabelecidos os ambientes propícios à aprendizagem, é necessário a partir dos 

feedbacks internos e externos compreender, se já existe uma resposta padrão para 

informação, ou seja, se o conhecimento já está institucionalizado, ou se não, por meio de 

um dos ciclos de aprendizagem, se é preciso utilizar o ciclo simples (adaptação 

organizacional), onde a organização aprende e se adapta as novas rotinas para melhorar 

seus processos; OU o ciclo duplo (transformação organizacional), no qual há 

transformação dos modelos mentais para geração de novos significados e ações;  OU o 

ciclo triplo (novos modelos mentais) onde há o entendimento e criação de novos 

processos de geração de modelos mentais. 

 Compreendido a informação e utilizado o ciclo de aprendizagem necessário a 

situação, é possível iniciar o ciclo de conhecimento, com variação generativa, com 

exposição de ideia ou novas ideias que são debatidas e explicitadas, por meio de processos 

de conhecimentos; percorre a seleção, com a seleção da ideia mais apropriada a situação; 

replicação, com gestão do conhecimento para adaptação na resolução de problemas e 

novas soluções e retenção para acumular e renovar os conhecimentos a ser 

institucionalizado. 

 Concluído o Ciclo do Conhecimento, esses dados, informações e conhecimentos 

gerados resultam na melhoria de rotinas, processos, resultados e desempenho da 

organização e na geração dos ativos de conhecimentos que precisam ser governados e 

transferidos, de modo, agregar valor para organização. 

Os ativos de conhecimento, por sua vez, necessitam e são dependentes da 

Governança do Conhecimento, para identificação das parcerias internas e externas, 

mitigação dos custos e risco de transferir o conhecimento e definição de estruturas 

(mercado e hierarquia) e mecanismos de governança (sistemas de recompensa, confiança, 

diretivas, cultura, contrato). 

A transferência do conhecimento é realizada por meio de relacionamentos intra e 

interorganizacionais, com identificação de stakeholders internos e externos e de canais 
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de feedbacks internos e externos que serão incorporados aos ativos humanos para 

favorecer a aprendizagem mútua e geração de novos conhecimentos para governar a AO. 

Governada a transferência do conhecimento, este é incorporado ao capital 

intelectual e relacional da organização para favorecer a aprendizagem intra e 

interorganizacional, gerando a capacidade de se adaptar a situações novas e incertas 

(mudança organizacional). 

Quanto ao feedback ou feed forward, o Framework GovA estabelece que os 

feedbacks e os canais de feedbacks, como disposto no Framework são essenciais para 

gerar a Aprendizagem Organizacional. 

O feed forward, que para os autores Crossan, Line e White (1999) significa a 

assimilação da nova aprendizagem, pode ser identificado no Framework GovA, na 

Dimensão do Ciclo da Aprendizagem Organizacional, com os elementos: ciclos de 

Aprendizagem Organizacional (ciclo simples (Adaptação Organizacional), ciclo duplo 

(Transformação Organizacional) e ciclo triplo (Novos Modelos Mentais)), geração de 

ativos do conhecimento e melhoria da rotinas, processos, desempenho e resultados. 

Governada a Aprendizagem Organizacional alcançasse os componentes 

essenciais para mudança na organização como modelo mental compartilhado (crenças 

valores, mesmo jeito de ver e fazer as coisas); visão compartilhada (aonde os membros 

da organização querem chegar juntos e coletivamente) e objetivos comuns (compartilhar 

do mesmo entendimento); informações confiáveis e capacidade dinâmica (capacidade de 

administrar dinamicamente a base do conhecimento ao longo do tempo, realinhando e 

reconfigurando seus processos) e de auto-organização (capacidade da organização 

aprender de forma autônoma). 
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Figura 43-Canvas GovA validado 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020)
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Deste modo, após sugestões dos especialistas profissionais e teóricos da área, as 

Questões Estratégicas ficaram assim estabelecidas: 

 

Quadro 20- Questões Estratégicas após a validação dos especialistas profissionais e teóricos 

da área 

Dimensões Nº Questões Estratégicas 

 

 

 

Dimensão 1 

 

 

 

6 

É preciso fazer mudanças em modelos mentais individuais ou coletivos? 

Quais modelos mentais devem ser mantidos, alterados ou eliminados para 

que o desenvolvimento organizacional ocorra? 

Quais iniciativas são ou precisarão ser utilizadas para motivar a organização 

a mudar? 

Quais mudanças organizacionais precisam ser realizadas para ser possível 

modificar nossos modelos mentais? 

O que falta às equipes para estarem prontas á mudança: (1) conhecimento, 

(2) confiança, (3) compartilhamento, (4) comunicação, (5) consciência, (6) 

colaboração, (7) cultura, (8) competência? 

Quais ambientes precisam ser criados para auxiliar a mudança (Presencial, 

Virtual. Individual, Coletivo)? 

 

 

Dimensão 2 

 

 

6 

Como gerar ideias para solucionar os problemas atualmente existentes na 

organização? 

Como selecionar e priorizar soluções válidas e legítimas para melhorar as 

rotinas existentes ou formar novas rotinas? 

Quais processos de conhecimento devem ser institucionalizados e 

rotinizados? 

Como compartilhar e disseminar o conhecimento novo para difusão da 

mudança, transferência do conhecimento ou adaptação às novas soluções? 

Como gerenciar o conhecimento para internalização coletiva? 

Como institucionalizar o conhecimento em novas rotinas e processos ou 

modificar os já existentes? 

 

 

Dimensão 3 

 

 

7 

O Feedback dispõe de resposta padrão? 

O Feedbacks demanda aprendizagem e adaptação? 

O Feedbacks demanda aprendizagem e transformação do como se faz as 

coisas na organização? 

O Feedbacks demanda novos modelos mentais com geração de novos 

significados? 

Como os dados, informações e conhecimentos gerados podem ser utilizados? 

Quais rotinas, processos, desempenhos e resultados podem ser melhorados 

na organização a partir dos novos conhecimentos? 

Quais ativos do conhecimento devem ser transferidos ou podem vir a ser 

transferidos, intra e inter organizacional? 

 

 

 

 

Dimensão 4 

 

 

 

 

9 

Quais parcerias internas e externas devem ser construídas para realizar 

transferência dos ativos de conhecimento com intuito de gerar valor? 

Como mitigar os custos e riscos da transferência do conhecimento? (sigilo 

estratégico, reputação, conflito de interesses, propriedade intelectual) 

Quais estruturas e mecanismos devem ser estabelecidas para possibilitar a 

transferência de conhecimento? (Mecanismos de GovA e estruturas físicas, 

legais, processuais, tecnológicas) 

Quais são os stakeholders internos que devem ser gerenciados em redes intra 

organizacionais para a transferência de conhecimento? 

Quais são os stakeholders externos que devem ser gerenciados em redes inter 

organizacionais para a transferência de conhecimento? 

Como promover e institucionalizar os relacionamentos intraorganizacionais 

de maneira a favorecer o feedback? 

Como promover e institucionalizar os relacionamentos interorganizacionais 

de maneira a favorecer o feedback? 
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Quais são os canais de Feedbacks internos? 

Quais são os canais de Feedbacks externos? 

 

 

 

 

Dimensão 5 

 

 

 

 

6 

Como melhorar a aquisição, tratamento, armazenamento e disseminação a 

partir dos feedbacks internos e externos? 

Quais são as situações novas e incertas que exigem o desenvolvimento da 

capacidade de mudança da organização? 

Quais características organizacionais relacionadas ao modelo mental 

compartilhado afetam a capacidade de mudança? 

Quais características organizacionais relacionadas a visão compartilhada e 

objetivos comuns afetam a capacidade de mudança? 

Quais características organizacionais relacionadas as informações confiáveis 

afetam a capacidade de mudança? 

Quais características organizacionais relacionadas a capacidade dinâmica e 

de auto-organização afetam a capacidade de mudança? 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

  

Assim, considerando a definição de Vitry e Chia (2015) e dialogando com os demais 

autores absorvidos para a criação do Framework proposto, no capítulo 4, e após a validação do 

Framework, previsto no capítulo 6, esta tese define Governança da Aprendizagem 

Organizacional (GovA) é um sistema organizacional de desenvolvimento da capacidade 

dinâmica e de auto-organização, que dirige os processos cognitivos e comportamentais 

coletivos, por meio de um conjunto inter-relacionado de mecanismos, componentes e 

ambientes de aprendizagem para o enfrentamento e pronta resposta às mudanças. 

Por fim, os especialistas que participaram da validação do Framework GovA, afirmaram 

ao final, que não se faz-se necessário a ferramenta de entrevista, pois o Framework por si só é 

autoexplicativo e apresenta a complexidade, o espiral da criação do conhecimento 

organizacional e o processo de Aprendizagem Organizacional referente. Desta forma, 

considera-se o objetivo geral desta tese alcançado. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Nesta tese de doutorado, delineou-se como objetivo geral propor um Framework de 

Governança da Aprendizagem Organizacional. Os objetivos específicos elencados foram: 

Identificar os ciclos de Aprendizagem Organizacional; Descrever os mecanismos, componentes 

e ambientes para Governança da Aprendizagem Organizacional; Compreender as inter-relações 

entre os elementos identificados; Elaborar o modelo conceitual de GovA; Analisar os processos 

de Governança da Aprendizagem Organizacional; Elaborar o Canvas GovA para validação do 

Framework GovA; Validar a aplicação do Framework GovA em uma Organização Pública. 

Crossan, Lane e White (1999) mencionam que um Framework é a representação 

autêntica da relação entre a realidade com a teoria, devendo seguir os seguintes critérios: 1) 

identificação do fenômeno a ser estudado; 2) sugestão de premissas-chave relacionadas ao 

framework que se quer propor; e  3) descrição das inter-relações entre os elementos constituintes 

do Framework proposto. Tais premissas foram respeitas na construção do Framework. O 

Framework seguiu as diretrizes da validação prévia, pelas concepções relacionadas na 

elaboração da pesquisa, validação interna com o desenvolvimento da pesquisa e validação 

externa com os resultados da pesquisa (OLLAIK; ZILLER, 2012) com verificação de 

consistência para factibilidade, confiabilidade, eficiência, coerência e coesão com especialistas 

profissionais e pesquisadores da área (CUPANI, 2006; SACCOL, 2009). 

Com base nas pesquisas estudadas, identificou-se que, no Brasil o tema Governança da 

Aprendizagem nas organizações brasileiras nunca foi explorado e pouco em relação ao 

panorama internacional, porém, já dispõe de alguns estudos pioneiros como de Fong e Chen 

(2012), Vitry e Chia (2015) e Rzadca e Struminska-Kutra (2016). Tais estudos apontaram o 

conceito, os mecanismos, objetivos, tipologias e componentes para processar a Governança da 

Aprendizagem Organizacional. 

Complementando esses estudos, Nonaka, Toyama, Konno (2002) e Freire e Silva (2016) 

apresentaram os Ambientes de Aprendizagem para Governar a Aprendizagem Organizacional. 

A partir da identificação destes mecanismos, componentes e ambientes pode-se elaborar o 

Framework de Governança da Aprendizagem Organizacional. 

O primeiro objetivo específico “Identificar os ciclos de Aprendizagem Organizacional” 

foi alcançado com a revisão narrativa, no qual identificou-se: o ciclo simples (ARGYRIS, 

SCHON, 1978; LOF, 2010; RZADCA, STRUMINSKA-KUTRA, 2016), o ciclo duplo 

(ARGYRIS, SCHON, 1978; SENGE, 1990; PROBST, BUCHEL, 1997; SNELL,  CHAK, 
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1998; LOF, 2010; RZADCA, STRUMINSKA-KUTRA, 2016; LAUER,  WILKESMANN, 

2017) e o ciclo triplo (PROBST, BUCHEL, 1997; SNELL, CHAK , 1998; KEEN, MAHANTY, 

2006; THOMAS, ALLEN, 2006; LOF,  2010; VITRY, CHIA, 2015). 

O segundo objetivo específico “Descrever os mecanismos, componentes e ambientes 

para Governança da Aprendizagem Organizacional”, foi alcançado com a revisão da literatura, 

seja sistemática ou narrativa, que elencou os seguintes mecanismos: Gestão do Conhecimento 

(NONAKA, TAKEUCHI, 1995/2004; DAVENPORT, PRUSAK, 2004; DARROCH, 2003; 

ZOLLO, WINTER, 2002; SVEIBY, 2003; TERRA, 2005; CHEN, MOHAMED, 2008, 2007; 

NONAKA, TOYAMA, 2003; NONAKA, TOYAMA, KONNO, 2000; NONAKA, KONNO, 

1998; GUPTA, IYER, ARONSON, 2000; KING, 2009; DALKIR, 2011), Ciclo do 

Conhecimento (NONAKA, 1994; NONAKA, TAKEUCHI, 1995/ 2004; ZOLLO; WINTER, 

2002), Ciclos de Aprendizagem Organizacional (ARGYRIS, SCHON, 1978; LEVITT, 

MARCH, 1988; SENGE, 1990; MARCH, 1991; MORGAN, 1996; PROBST, BUCHEL, 1997; 

SNELL, CHAK, 1998; HULT, 1998;  CROSSAN, LINE, WHITE, 1999; SCHULZ, 2001; 

BASS, RIGGIO, 2006; KEEN, MAHANTY, 2006; THOMAS, ALLEN, 2006; LÖF, 2010; 

OISAMOJE, IDUBOR, 2013; RZADCA, STRUMINSKA-KUTRA, 2016; WILKESMANN, 

2016; LAUER, WILKESMANN, 2017) e Governança do Conhecimento (GRANDORI, 1997, 

2001, 2009; NOOTEBOOM, 2000, 2001; FOSS, MAHNKE, 2003; FOSS, 2005, 2007, 2011; 

PELTOKORPI, TSUYUKI, 2007; FOSS, KLEIN, 2008; MICHAILOVA; FOSS, 2009; FOSS, 

MAHONEY, 2010; AMIN, COHENDET, 2010;  GOLDMAN, 2010; FOSS, HUSTED, 

MICHAILOVA, 2010; ALVES, BARBOSA, 2010; PEMSEL, MULLER, 2012; PEMSEL et 

al., 2014; FREIRE et al., 2017), componentes: a capacidade institucional e informações 

confiáveis (KAHANER,1996; PIERRE E PETERS, 2005; SAWHA, 2006; LÖF, 2010); 

modelos metais compartilhado, visão compartilhada e objetivos comuns (SHELDRAKE, 1995; 

MOHAMED, KLIMOSKI, RENTSCH, 2000; KUHN, 2006; RODRIGUEZ et al., 2007; 

FREIRE et al., 2010A; REED et al., 2010; VAN ASSCHE et al., 2013; SENGE, 2013; VITRY 

E CHIA, 2015) capacidade dinâmica e de auto-organização (EISENHARDT, MARTIN, 2000; 

ZOLLO, WINTER, 2002; HELFAT, 2007; TEECE, 2007; LICHTENTHALER, 

LINCHTENTHALER, 2009; ; MC DANIEL JR, LANHAM, ANDERSON, 2009; FONG, 

CHEN, 2012;  MAILLET et al., 2015), relacionamentos interpessoais, trabalho em equipe e 

cooperação (DUGUID, MUNDEL,  SCHUGURENSK, 2007; VITRY E CHIA, 2015), 

inovação, liderança, orientação estratégica, TIC e clima organizacional (FONG, CHEN, 2012) 

e ambientes: BA  (NONAKA E KONNO, 1998; 2005; NONAKA, TOYAMA, KONNO, 2002; 

NONAKA, TOYAMA, 2003; 2005; 2008; NONAKA, TAKEUCHI , 2008; NONAKA, VON 
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KROGH, VOEPEL, 2006) e 8C’S (FREIRE, SILVA, 2016; DAVENPORT, PRUSAK, 2004; 

PEEMAN, 2009; SOL, BEERS, WALS, 2013; KOGUT, ZANDER, 1992; NONAKA, 

TAKEUCHI, 2004; LIN, 2007; GIDDENS, 1984; HEATON, 2017; KAGAN, 1991; HARA et 

al., 2003; ALAVI, LEIDNER, 2001; GOLD, MALHOTRA, SEGARS, 2001; CHEN, 

MOHAMED, 2008; SCHEIN, 2009; FLEURY, FLEURY, 2001). 

O terceiro objetivo específico desta tese foi “Compreender as inter-relações entre os 

elementos identificados”, ou seja, as inter-relações entre os mecanismos, os componentes e os 

ambientes propostos pelos autores e seus processos. Como não existe um consenso na literatura 

sobre os mecanismos, componentes e ambientes propícios para Governança da Aprendizagem 

Organizacional (GovA) e com base nas pesquisas estudadas, percebeu-se que há a necessidade 

de um alinhamento entre a Aprendizagem Organizacional (AO), Gestão do Conhecimento 

(GC), Governança Corporativa (GovCorp) e Governança do Conhecimento (GovC) para haver 

a Governança da Aprendizagem Organizacional (GovA). Em primeira instância, Rizzatti e 

Freire (2020) construíram este diálogo de todos os mecanismos, componentes e ambientes 

apontados pela literatura. Com isso, elaborou-se o modelo conceitual de GovA apresentado na 

Figura 24.  

O quarto objetivo específico “Elaborar o modelo conceitual de GovA” foi alcançado ao 

construir o modelo conceitual sobre o constructo Governança da Aprendizagem Organizacional 

(GovA). A partir deste modelo compreendeu-se que, para alcançar os objetivos pretendidos, de 

desenvolver a capacidade para adaptar a situações novas e incertas (mudança organizacional), 

melhorar o desempenho organizacional e promover adaptação e transformação organizacional, 

pode-se adotar um dos Ciclos de Aprendizagem Organizacional, entre eles: Simples, Duplo ou 

Triplo. Porém, para seu processamento, são necessários ter certos componentes como Modelos 

Mentais Compartilhados; Visão Compartilhada; Objetivos Comuns; Capacidade Dinâmica; 

Capacidade de auto-organização; Informações confiáveis; Inovação; Liderança; Orientação 

Estratégica; TIC; Clima Organizacional; Trabalho em equipe; Relacionamentos Interpessoais e 

Cooperação e ambientes  de aprendizagem como BA e 8C’s interconectados, para que os 

mecanismos Governança do Conhecimento; Gestão do Conhecimento; Ciclo do conhecimento, 

Ciclo de Aprendizagem Organizacional efetivem a GovA nas organizações (RIZZATTI, 

FREIRE, 2020).  

Em relação ao quinto objetivo específico traçado de “Analisar os processos de 

Governança da Aprendizagem Organizacional”, este foi alcançado com descrições das inter-

relações entre as cinco Dimensões do Framework GovA denominadas de Ambientes de 
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Aprendizagem; Ciclo de Conhecimento; Ciclo da Aprendizagem Organizacional; Governança 

do Conhecimento e Governança da Aprendizagem Organizacional.  

Com base na revisão da literatura, a primeira versão do Framework GovA, apresentou 

a Dimensão Ambientes de Aprendizagem que envolveu a implantação dos ambientes BA e 8C’s 

para motivar a participação das pessoas do processo de mudança e mudança do modelo mental. 

A Dimensão Ciclo de Conhecimento que abrangeu o feedback, para percorrer as fases da 

Variação Generativa, Seleção, Replicação e Retenção do novo conhecimento a ser 

institucionalizado. A Dimensão do Ciclo da Aprendizagem Organizacional que incluiu a 

aprendizagem do novo conhecimento a partir da Adaptação Organizacional (Ciclo Simples), 

Transformação Organizacional (Ciclo Duplo) e os Novos Modelos Mentais (Ciclo triplo) para 

geração dos ativos do conhecimento a ser governados pela GovC. A Dimensão da Governança 

do Conhecimento, por sua vez, que abrangeu a formação de parcerias, definição de estruturas e 

mecanismos de governança, mitigação dos custos e riscos da transferência do conhecimento, 

por meio de relacionamentos intra e inteorganizacionais, identificação de stakeholders internos 

e externos e canais de feedbacks internos e externos que serão incorporados aos ativos humanos 

para favorecer a aprendizagem e geração de novos conhecimento que precisam ser governados 

pela aprendizagem organizacional. E a Dimensão da Governança da Aprendizagem 

Organizacional que envolveu a governança da transferência do conhecimento que é incorporada 

ao capital intelectual e relacional da organização promovendo a aprendizagem intra e 

interorganizacional. Os relacionamentos intraorganizacionais, por meio da identificação dos 

stakeholders internos e dos canais de feedbacks internos resultaram na melhoria das rotinas, 

processos, resultados e, consequentemente, do desempenho organizacional, gerando assim, o 

feedback interno impulsionador do Ciclo do Conhecimento. E os relacionamentos 

interorganizacionais, por meio da identificação dos stakeholders externos e dos canais de 

feedbacks externos, por sua vez, trataram-se do retorno do feedback externo, ou seja, da 

capacidade de mudança para se adaptar a situações novas e incertas. 

Para seu desenvolvimento necessitaram também dos componentes titulados de 

capacidade dinâmica e de auto-organização, informações confiáveis, visão compartilhada e 

objetivos estratégicos comuns e modelo mental compartilhado. 

O sexto objetivo específico “Elaborar o Canvas GovA para validação do Framework 

GovA” foi alcançado, pois a partir deste Framework, pode-se elaborar o Canvas GovA, com 

32 Questões Estratégicas para cada elemento das Dimensões para compreensão dos gestores da 

organização sobre GovA, e com isso, validar com especialistas profissionais da Polícia 

Rodoviária Federal (PRF), pesquisadores do ENGIN e teóricos da área. 
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O sétimo objetivo específico desta tese, “Validar a aplicação do Framework GovA em 

uma Organização Pública, foi alcançado por meio de uma entrevista em grupo com quatro 

policiais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e três entrevistas individuais com especialistas 

das áreas de Educação Corporativa, Governança e Gestão do Conhecimento, Redes de 

Aprendizagem e Aprendizagem Organizacional (pesquisadores ENGIN). 

Na realização das entrevistas, seja em grupo ou individuais, primeiramente apresentou-

se o Framework GovA, e em seguida foram feitas as perguntas do Canvas GovA. De modo 

geral, os entrevistados aprovaram o Framework e Canvas GovA com as seguintes alterações: 

oito alterações relacionadas à estrutura, nomenclatura e processamento do Framework GovA, 

e quanto ao Canvas GovA, vinte e seis alterações, entre modificação de estrutura das Questões 

Estratégicas, reformulação das próprias Questões Estratégicas, englobamento e complemento 

de perguntas, e acréscimo de uma Questão Estratégica referente à Dimensão Ambientes de 

Aprendizagem sobre o elemento Mudança do Modelo Mental, totalizando em 33 Questões 

Estratégicas, apresentadas no capítulo 6. 

Como também, por meio de uma entrevista individual e um grupo focal, no qual foi 

realizada as seguintes alterações: acréscimo de um elemento (Resposta Padrão) na Dimensão 

Ciclo da Aprendizagem Organizacional e sua respectiva Questão Estratégica, supressão de uma 

parte da Questão Estratégica sobre o Ciclo Simples de Aprendizagem Organizacional e a 

inversão das Questões Estratégicas sobre processo do conhecimento e seleção na Dimensão 

Ciclo do Conhecimento, resultando em 34 Questões Estratégicas, apresentadas no capítulo 6. 

Todas alterações sugeridas em relação às Dimensões do Framework GovA e suas 

respectivas Questões Estratégicas (Canvas GovA), resultados da revisão da literatura e da 

validação foram absorvidas por esta tese. 

As alterações sugeridas e absorvidas, referem-se à mudança na estrutura, nomenclatura 

e processamento das Dimensões do Framework proposto ou das Questões Estratégicas do 

Canvas, ou ambas, a fim de melhorar a compreensão para desenvolver a Governança da 

Aprendizagem nas Organizações. 

Por fim, apresentou-se o Framework de Governança da Aprendizagem Organizacional, 

conforme o objetivo geral desta tese. Concluiu-se que, para o processamento da GovA são 

necessários quatro mecanismos (Gestão do Conhecimento, Ciclo do Conhecimento, Ciclo da 

Aprendizagem e Governança do Conhecimento), quatro componentes (Capacidade Dinâmica e 

de Auto-Organização, Visão Compartilhada e Objetivos Comuns, Informações Confiáveis e 

Modelo Mental Compartilhado) e dois Ambientes de Aprendizagem (BA e 8C’s), conforme foi 

apresentado no Quadro 14. Ainda, de acordo com as entrevistas e grupo focal, pode-se dizer 
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que o Framework e Canvas proposto é uma ferramenta importante e contribuirá para o 

desenvolvimento da GovA nas organizações. 

Ressalta-se que, esta tese contribui com o avanço teórico na área de governança, ao ser 

delineada com base na lacuna de pesquisa, a necessidade de mais estudos sobre Governança da 

Aprendizagem Organizacional, sobretudo na perspectiva organizacional. Também contribui 

com o avanço teórico e prático pela escolha de desenvolver um Framework e Canvas, que 

propicie a ampliação e complemento do único conceito identificado na literatura, proposição 

de um novo conceito para GovA, como também a identificação e descrição dos mecanismos, 

componentes e ambientes para o processamento e desenvolvimento da GovA. 

 Neste contexto, mais especificamente esta pesquisa, apresentou as seguintes 

contribuições teóricas e práticas: o conceito de GovA mais abrangente, identificação de 

mecanismos, componentes e ambientes de Governança da Aprendizagem Organizacional e 

elaboração do Framework e Canvas para governar a aprendizagem nas organizações.  

Este Framework proposto, a partir das Dimensões e suas respectivas Questões 

Estratégicas, propiciam a compreensão dos processos e com isso, a possibilidade de 

desenvolver estratégias e ações para governar a aprendizagem organizacional, ou seja, 

apresentam contribuições práticas para a área. Em suma, o Framework e Canvas GovA, 

proporcionam o caminho principalmente para que, gestores das organizações, possam 

compreender os processos e diante disso, elaborar estratégias e plano de ações para governar a 

aprendizagem, contribuindo para o desenvolvimento da Organização. 

Em relação as pesquisas futuras, sugere-se a implantação deste Framework e Canvas 

GovA, inclusive em outros tipos de Organizações, para geração de estudos de casos que 

permitam analisá-lo de maneira qualitativa e quantitativa como a elaboração  de uma ferramenta 

para definir estratégias e planos de ações para desenvolver a GovA, definição de indicadores 

para o monitoramento e controle do Framework proposto, identificação e descrição de métodos, 

técnicas e ferramentas a serem utilizadas por cada mecanismos, componentes e ambiente do 

Framework GovA, de modo, tratar o conhecimento gerado pelos feedbacks internos e externos 

e identificar a forma como estes devem ser conduzidos, estudos sobre a governança de 

Ambientes de Aprendizagem Organizacional e Redes de aprendizagem organizacional, que são 

lacunas que ainda precisam ser estudadas. 
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2014. 
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MEIO AMBIENTE, ECOLOGIA 

E SUSTENTABILIDADE- Os 

conceitos de rede são centrais 

para pelo menos três desafios de 

interesse na literatura da ciência 

da sustentabilidade: como 

vincular o conhecimento à ação, 

como aprimorar a ação coletiva e 

como promover o aprendizado 

social. Para construir um 

entendimento sintético das redes e 

da sustentabilidade, devemos 

considerar como as propriedades 

estruturais das redes se 

relacionam com os resultados de 

sustentabilidade, como as redes 

evoluem com o tempo e como o 

contexto institucional influencia 

esse processo evolucionário. 

Então, uma melhor compreensão 

dessas questões pode informar 

estratégias para promover 

padrões de interação social que 

apoiem a sustentabilidade. 

HEYLIGHEN, F. The 

offer network protocol: 

Mathematical 

foundations and a 
roadmap for the 

development of a global 
brain. European 

Physical Journal: 

Special Topics. 226(2), 
p. 283-312, 2017. 

HEYLIGHEN, F. O 

protocolo de rede de oferta: 
Fundamentos matemáticos 

e um roteiro para o 
desenvolvimento de um 

cérebro global. Jornal 

Físico Europeu: Tópicos 
Especiais. 226 (2), p. 283-

312, 2017. 

Não tem 

Não cita GovA 

Governança e 

Aprendizagem 

Separados 

MATEMÁTICA E 

ECONOMICA- O presente artigo 

propõe o desenvolvimento de um 

sistema auto organizado de 

coordenação, denominado "rede 

de oferta", que usaria a 

inteligência distribuída da 

Internet para combinar as ofertas 

e necessidades de todos os agentes 

humanos, tecnológicos e naturais 

do planeta. Depois de esboçar os 

elementos de uma base 

matemática para as redes de 

ofertas, o artigo propõe um 

roteiro para sua implementação 

prática, isso inclui integração 

passo a passo com as tecnologias 

como a Web Semântica, 

ontologias, Internet de Coisas, 

sistemas de reputação e 

recomendação, reforço, 

aprendizagem, governança 

através de restrições legais e 

modelagem de ecossistemas. 

ISLAM, M.W., 

RUHANEN, L., 

RITCHIE, B.W. 
Exploring social learning 

as a contributor to 

tourism destination 
governance. Tourism 

Recreation Research, 

Volume 43, Issue 3, p. 
335-3453 July 2018. 

ISLAM, MW, 

RUHANEN, L., RITCHIE, 

BW Explorando a 
aprendizagem social como 

contribuinte para a 

governança de destinos 
turísticos. Tourism 

Recreation Research, 

Volume 43, Issue 3, p. 
335-3453 de julho de 2018. 
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governança 

área protegida 
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social 
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partes 
interessadas 
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TURISMO- O artigo trata do 

estudo exploratório e qualitativo 

aplicado a teoria da 

aprendizagem social para 

explorar como a aprendizagem 

social sustenta o processo e os 

resultados da governança do 

destino turístico. 

ISLAM, M.W., 

RUHANEN, L., 

RITCHIE, B.W. 

Adaptive co-
management: A novel 

approach to tourism 

destination governance? 
Journal of Hospitality 

and Tourism 

Management, 2017. 

ISLAM, M.W., 

RUHANEN, L., RITCHIE, 

B.W. Cogestão adaptativa: 
Uma nova abordagem à 

governança de destinos 

turísticos? Revista de 
Hotelaria e Gestão de 

Turismo, 2017. 
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Colaboração 

Governança 

Áreas 
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social 
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TURISMO- O artigo apresenta 

uma revisão crítica e uma síntese 

da literatura do ACM (co-

gerenciamento adaptativo), 

identificando sinergias e 

oportunidades para melhorar as 

práticas de governança do 

turismo em contextos de áreas 

protegidas por meio de uma 

abordagem ACM (co-

gerenciamento adaptativo). 
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KIM, J., FORESTER, J. 
How design review staff 

do far more than 

regulate. Urban Design 

International, 17(3), p. 
239-252, 2012. 

KIM, J., FORESTER, J. 
Como a equipe de revisão 

de projeto faz muito mais 

do que regular. Urban 
Design International, 17 
(3), pág. 239-252, 2012. 

Revisão do 
projeto 

facilitação 

discurso público 
aprendizagem 

social 

Não cita GovA 

Governança e 

Aprendizagem 
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PROJETOS- Na revisão de 

design, planejadores e arquitetos 

fazem muito mais do que revisar 

propostas. Eles educam os 

jogadores no processo de 

desenvolvimento. Eles facilitam a 

governança, respondem ao medo 

e suspeita, tristeza e raiva. Eles 

convocam reuniões ritualizadas 

para que diversas partes possam 

construir relacionamentos 

cooperativos. Os revisores de 

projeto permitem o aprendizado 

mútuo entre especialistas e não 

especialistas, promovem o 

reconhecimento público de 

espaços públicos compartilhados, 

valores e interdependência de 

partes interessadas, além de 

fomentar o discurso público, a 

imaginação do público e o 

orgulho cívico. 

KOBAYASHI, 

K., ONISHI, 
M., JEONG, H. 

Entrepreneur urban 

policies and regional 

learning governance. 

In: Agglomeration, 

Clusters and 
Entrepreneurship: 

Studies in Regional 

Economic Development, 
p. 103-131, 2014. 

KOBAYASHI, K., 

ONISHI, M., JEONG, H. 

Políticas urbanas 

empreendedoras e 
governança de 

aprendizagem regional. 

Em: Aglomeração, 
Clusters e 

Empreendedorismo: 

Estudos em 
Desenvolvimento 

Econômico Regional, 
p. 103-131, 2014. 

Não tem 

Abstract-é 
capitulo de livro 

Governança de 

aprendizagem, só 
que no 

desenvolvimento 

econômico 
regional 

ECONÔMICA- O capítulo de 

livro apresenta sólidas 

contribuições conceituais e 

metodológicas para o crescente 

corpo de conhecimento que 

estende esses conceitos teóricos 

(Aglomeração, Clusters e 

Empreendedorismo) e prescreve 

políticas e aplicações práticas 

para governança de 

aprendizagem para 

desenvolvimento econômico 

regional. 

KOOP, S.H.A., 

KOETSIER, L., 

DOORNHOF, A., 

REINSTRA, O., VAN 
LEEUWEN, C.J., 

BROUWER, S., 

DIEPERINK, C., 
DRIESSEN, P.P.J. 

Assessing the 

Governance Capacity of 
Cities to Address 

Challenges of Water, 

Waste, and Climate 
Change. Water 

Resources 

Management, Volume 
31, Issue 11, 1, Pages 

3427-3443, September 
2017. 

KOOP, SHA, KOETSIER, 

L., DOORNHOF, A., 

REINSTRA, O., VAN 
LEEUWEN, CJ, 

BROUWER, S., 

DIEPERINK, C., 
DRIESSEN, PPJ 

Avaliação da capacidade 

de governança das cidades 
para enfrentar os desafios 

da água, o desperdício e as 

alterações 
climáticas. Gestão de 

recursos hídricos, volume 

31, edição 11, 1, páginas 
3427-3443, setembro de 

2017. 
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governança 
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MEIO AMBIENTE, ECOLOGIA 

E SUSTENTABILIDADE- O 

artigo propõem um modelo de 

capacidade de governança com 

foco em cinco desafios de 

governança: 1) escassez de água, 

2) risco de inundação, 3) 

tratamento de águas residuais, 4) 

tratamento de resíduos sólidos e 

5) ilhas de calor urbano. 

KRASNY, 

M.E., TIDBALL, K.G. 

Civic ecology: 
Adaptation and 

transformation from the 

ground up. Civic 
Ecology: Adaptation and 

Transformation from the 

Ground Up p. 1-298, 
2015. 

KRASNY, ME, 

TIDBALL, KG Ecologia 
cívica: Adaptação e 

transformação a partir do 

zero. Ecologia Cívica: 
Adaptação e 

Transformação do Ground 
Up p. 1-298, 2015. 

Não tem, é 
capitulo de livro 

Não cita GovA 

Governança e 

Aprendizagem 

Separados 

MEIO AMBIENTE, ECOLOGIA 

E SUSTENTABILIDADE-Em 

comunidades de todo o país e em 

todo o mundo, as pessoas estão 

juntas para reconstruir e 

restaurar ambientes locais que 

foram afetados por crise ou 

desastre. Em Nova Orleans 

depois de Katrina, em Nova York 

depois de Sandy, em Soweto após 

o apartheid e em qualquer 

número das cidades pós-

industriais e despovoadas, as 

pessoas trabalham juntas para 

restaurar a natureza, renovar as 

comunidades e curar-se. Na 
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ecologia cívica, Marianne Krasny 

e Keith Tidball oferecem histórias 

dessa gestão emergente do meio 

ambiente, juntamente com um 

quadro interdisciplinar para 

entender e estudar como esse 

fenômeno internacional cresce. 

Krasny e Tidball se baseiam em 

pesquisas em capital social e 

eficácia coletiva, serviços 

ecossistêmicos, sociais, 

aprendizagem, governança, 

sistemas socioeconômicos e outros 

achados nas ciências sociais e 

ecológicas para investigar como 

pessoas, práticas e comunidades 

interagem. 

JIGGINS, J., RÖLING, 

N. Adaptive 

management: Potential 

and limitations for 
ecological governance. 

International Journal 

of Agricultural 

Resources, Governance 

and Ecology, 1(1), pp. 
28-42, 2000. 

JIGGINS, J., RÖLING, N. 

Gestão adaptativa: 
Potencial e limitações para 

a governança 

ecológica. Revista 
Internacional de Recursos 

Agrícolas, Governança e 

Ecologia, 1 (1), pp. 28-42, 
2000. 

Gestão 

adaptativa 

Gestão 

integrada de 
pragas na 

comunidade 

Gerenciamento 
de sistema 

complexo 

Facilitação, 
instituições 

Aprendizagem 

social 

não cita GovA 

MEIO AMBIENTE, ECOLOGIA 

E SUSTENTABILIDADE-O 

artigo trata de verificar que 

gestão adaptativa é vista como 

um paradigma que aborda uma 

necessidade amplamente 

percebida por dar mais destaque 

aos imperativos ecológicos. A sua 

contribuição para a gestão de 

situações problemáticas 

complexas é abordada com 

referência à facilitação da 

aprendizagem social e à criação 

de instituições. Assim, o artigo 

estuda os processos de 

aprendizagem em gestão 

adaptativa para manejo 

integrado de pragas no domínio 

agrícola. 

JONG, I.M. 

de, KUPPER, 

F., BROERSE, J. 
Unscripted Responsible 

Research and 

Innovation: Adaptive 
space creation by an 

emerging RRI practice 

concerning juvenile 
justice interventions. 

Life Sciences, Society 

and Policy, 14(1),2, 

2018. 

JONG, IM de KUPPER, 

F., BROERSE, J. Pesquisa 

e Inovação Responsável 
sem Script: Criação de 

espaço adaptativo por uma 

prática emergente de RRI 
concernente a intervenções 

de justiça juvenil. Ciências 

da Vida, Sociedade e 
Política, 14 (1), 2, 2018. 
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GOVERNO, POLITICA E 

DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL- O artigo trata que 

as práticas emergentes de RRI 

(Investigação e Inovação 

Responsável) têm metas em 

relação ao aprender, a 

governança e alcance de 

resultados de RRI (Investigação e 

Inovação Responsável). Portanto, 

entende que é necessário a 

criação de espaço adaptável para 

práticas emergentes de RRI 

relativa a intervenções de justiça 

juvenil. 

JORDAAN, S., 

STEWARt, R., 

ERASMUS, Y., 

MALUWA, L., 
MITCHELL, J., 

LANGER, L., 

WILDEMAN, R., 
TANNOUS, N., KOCH, 

J. Reflections on 

mentoring experiences 
for evidence-informed 

decision-making in 

South Africa and 
Malawi. Development 

in Practice, Volume 28, 

Issue 4, (19) p. 456-46, 
2018. 

JORDAAN, S., 

STEWART, R., 

ERASMUS, Y., 
MALUWA, L., 

MITCHELL, J., LANGER, 

L., WILDEMAN, R., 
TANNOUS, N., KOCH, J. 

Reflexões sobre 

experiências mentoring 
para evidência Tomada de 

decisões informada na 

África do Sul e no Malawi. 
Desenvolvimento na 

Prática, Volume 28, Edição 

4, (19) p. 456-46, 2018. 

Políticas de 
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desenvolviment
o de 

capacidades 

Governança e 
Políticas 

Públicas 

África 
Subsaariana 
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GOVERNO, POLITICA E 

DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL- Este artigo baseia-

se no consenso de que a 

disponibilidade e utilização de 

pesquisas aprimora as discussões 

sobre políticas. O artigo reflete 

sobre as experiências dentro de 

uma abordagem: capacitação por 

meio do mentoring. O programa 

UJ-BCURE teve como objetivo 

aumentar a capacidade dos 

tomadores de decisão de usar 

evidências na tomada de decisões 

através de modelos de mentoria 

no contexto do governo africano. 

O mentoring é descrito como um 

processo interativo e facilitado 

que promove o aprendizado. 
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regional 
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GOVERNO, POLITICA E 

DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL- Não existe uma 

definição única de cidade ou 

região de aprendizagem, embora 

o conceito se baseie em teorias 

sobre inovação e sistemas que 

promovem a inovação. O que as 

cidades e regiões de 

aprendizagem têm em comum é 

um compromisso explícito de 

colocar a inovação e a 

aprendizagem no centro do 

desenvolvimento. Todos 

procuram sustentar a atividade 

económica através de várias 

combinações de aprendizagem ao 

longo da vida, inovação e usos 

criativos de informação e 

comunicação tecnologias. O 

termo 'aprendizagem' em 

'cidades de aprendizagem' 

abrange tanto o aprendizado 

individual quanto institucional. 

LAUER, S.; 

WILKESMANN, U. The 

governance of 
organizational learning - 

empirical evidence from 

best-practice universities 
in Germany, The 

Learning Organization, 
Vol. 24 Issue: 5, 2017. 

LAUER, S.; 
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governança da 
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organizacional - evidências 
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de melhores práticas na 

Alemanha, The Learning 
Organization, vol.24 

edições: 5, 2017. 
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LÖF, A. Exploring 

adaptability through 

learning layers and 
learning loops, 

Environmental 

Education Research, 
16:5-6, 529-54, 2010. 

LÖF, A. Explorando a 

adaptabilidade através de 

camadas de aprendizagem 
e aprendizagem de loops, 

Environmental Education 

Research, 16: 5-6, 529-54, 
2010. 
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Adaptação 
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Governança 
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Resiliência 
Transformação 
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López-Gunn, E. 

Groundwater governance 

and social capital. 
Geoforum 43(6), p. 
1140-1151, 2012. 

López-Gunn, E. 

Governança do lençol 

freático e capital social. 
Geoforum 43 (6), p. 1140-

1151, 2012. 
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social 
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MEIO AMBIENTE, ECOLOGIA 

E SUSTENTABILIDADE-Este 

artigo argumenta que o capital 

social positivo sustenta os fatores-

chave identificados por Ostrom 

(1990) em sistemas de auto 

governança. O artigo discute os 

diferentes tipos de capital social a 

partir de uma perspectiva de rede 

social e analisa empiricamente o 

capital social no contexto de dois 

aquíferos vizinhos na Espanha 

central. Enfatiza a natureza 

dinâmica do capital social através 

do tempo e seu aspecto produtivo 

em termos de incentivo ao 

aprendizado social e à ação 

coletiva na gestão de águas 

subterrâneas. 

MANTECON, 

T., CONOVER, J.A. 

Joint Ventures and 

Strategic Alliances: 

Alternatives to M&As. 

MANTECON, T., 

CONOVER, JA Joint 

Ventures e Alianças 

Estratégicas: Alternativas 
para M & A. A Arte da 

Estrutura de 

governança 

Joint venture 

Aliança sem 
personalidade 

não cita GovA 

ALIANÇA ESTRATÉGICA- 

Este capítulo de livro enfatiza as 

melhores práticas que levam ao 

sucesso de fusões e aquisições nas 

empresas e qual melhor para 
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E-LEARNING- O objetivo deste 

artigo é mostrar que, apontando 

para padrões de mudança na 

adoção e institucionalização de 

recursos educacionais, a 

adequação dos tradicionais 

regimes de planejamento e gestão 

pesados e sobrecarregados é 

desafiada em favor de métodos 

ágeis alternativos, como 

aprendizagem por meio on-line. 

McCRUM, G., 

BLACKSTOCK, K., 
MATTHEWS, K., 

RIVINGTON, M., 

MILLER, D., 
BUCHAN, K. Adapting 
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Environmental Policy 

and Governance, 19(6), 
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RIVINGTON, M., 

MILLER, D., BUCHAN, 
K. Adaptação às mudanças 
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Política Ambiental e 

Governance, 19 (6), 
p. 413-426, 2009. 
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social 
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Governança e 
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MEIO AMBIENTE, ECOLOGIA 

E SUSTENTABILIDADE-Este 

artigo explora como as oficinas 

deliberativas podem melhorar o 

aprendizado social sobre a 

adaptação às mudanças 

climáticas entre os 

administradores de terras no 

noroeste da Europa (Escócia). 

Neste estudo, foram produzidos 

indicadores agro meteorológicos 

específicos de local para dados 

climáticos observados e futuros. 

McINTYRE, J. 

Yeperenye dreaming in 

conceptual, 
geographical, and 

cyberspace: A 

participatory action 
research approach to 

address local governance 

within an Australian 
Indigenous housing 

association. Systemic 

Practice and Action 

Research, 16(5), p. 309-
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McINTYRE, J. Yeperenye 
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GOVERNO, POLITICA E 

DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL -Este artigo discute 

o trabalho de uma associação 

habitacional indígena na 

Austrália Central. Baseia-se e 

amplia um projeto de política e 

planejamento de dois anos que 

identificou a necessidade de 

intervenção sistêmica nas 

organizações em nível local. O 

engajamento é com indivíduos e 

grupos dentro do contexto local 

das organizações, mas moldado 

por desafios locais e globais. 

Assim, o contexto social, 

histórico, cultural, político, 

econômico e ambiental no qual as 

organizações operam precisa ser 

considerado em projetos para o 

futuro. Isso tem impacto na 

aprendizagem pós-colonial, 

políticas públicas, gestão do 

conhecimento cultural e 

governança 

MITCHELL, M. From 
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of two organisations in 

the Murray-Darling 

Basin. Rural Society, 
22(3), p. 230-24, 2013. 

MITCHELL, M. Da 

aprendizagem 
organizacional à 

aprendizagem social: um 

conto de duas organizações 
na Bacia de Murray-

Darling. Sociedade Rural, 
22 (3), p. 230-24, 2013. 

Governança 

Sustentabilidade 
Transformação 

Aprendizagem 
de circuito 

triplo 

Gestão de 
recursos 
hídricos 

não cita GovA 

Governança e 

Aprendizagem 

Separados 

MEIO AMBIENTE, ECOLOGIA 

E SUSTENTABILIDADE- Neste 

artigo, o autor fez reflexões sobre 

o trabalho de pesquisa de ação 

com duas organizações de gestão 

de recursos naturais (MRN) da 

Murray-Darling Basin (MDR), 

Murrumbidgee Irrigation (MI) e 

Murray Catchment Management 

Authority (CMA) em NSW, 

Austrália, na época que acabou a 

seca e ocorreu uma grande 

enchente. O artigo aborda 
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práticas sustentáveis de uso de 
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NEWMAN, 

S., NIEMEYER, 

B., SEDDON, 

T., DEVOS, A. 
Understanding 

educational work: 

exploring the analytic 
borderlands around the 

labour that enables 

learning. Globalisation, 

Societies and 

Education, 12(3), p. 
321-335, 2014. 

NEWMAN, S., 

NIEMEYER, B., 
SEDDON, T., DEVOS, A. 

Entendendo o trabalho 

educacional: explorando as 
fronteiras analíticas em 

torno do trabalho que 

possibilitam a 
aprendizagem. 

Globalização, Sociedades e 

Educação, 12 (3), p. 321-

335, 2014. 

aprendizagem 

de adultos 

trabalho 
educativo 

educadores 

globalização 
governança 
identidades 

não cita GovA 

Governança e 

Aprendizagem 

Separados 

EDUCAÇÃO- O objetivo do 

artigo é abordar a questão de 

como melhor conceitualizar, 

documentar e analisar - em 

outras palavras, tornar visíveis - 

as novas formas de trabalho 

educacional, culturas e 

identidades criadas pela 

globalização. 

NOOTEBOOM, B. 

Learning by interaction: 

Absorptive capacity, 
cognitive distance and 

governance. Journal of 

Management and 

Governance, Volume 4, 

Issue 1-2, p. 69-92, 
2000. 

NOOTEBOOM, B. 

Aprendizagem por 

interação: capacidade de 

absorção, distância 
cognitiva e governança. 

Jornal de Gestão e 

Governança, Volume 4, 
Edição 1-2, p. 69-92, 2000. 

Distância 

cognitiva 

Governança 

Cognição 
organizacional 

Aprendizagem 

Organizacional 
Capital social 

não cita GovA 

Governança e 

Aprendizagem 

Separados 

ECONÔMICA- Este artigo 

analisa problemas e soluções na 

governança da troca de 

conhecimento e produção 

conjunta de conhecimento. A 

análise é baseada em uma teoria 

que combina elementos de 

economia de custos de transação, 

teoria de troca social e teoria do 

conhecimento. A teoria do 

conhecimento produz uma análise 

da capacidade de absorção, 

capacidade comunicativa e 

aprendizagem por interação. 

NOOTEBOOM, B. A 

Cognitive theory of the 

firm: Learning, 

governance and dynamic 
capabilities, Edward 

Elgar, Cheltenham, UK, 
2009. 

NOOTEBOOM, B. Uma 

teoria cognitiva da 

empresa: Aprendizagem, 

governança e capacidades 
dinâmicas, Edward Elgar, 

Cheltenham, Reino Unido, 
2009. 

LIVRO 
UTILIZADO NA 

TESE 
UTILIZADO NA TESE 

NYKVIST, B. Does 

Social Learning Lead to 

Better Natural Resource 

Management? A Case 
Study of the Modern 

Farming Community of 

Practice in Sweden. 
Society and Natural 

Resources, 27(4), pp. 
436-450, 2014. 

NYKVIST, B. O 

aprendizado social leva a 

uma melhor gestão dos 

recursos naturais? Um 
Estudo de Caso da 

Comunidade de Prática da 

Agricultura Moderna na 
Suécia. Sociedade e 

Recursos Naturais, 27 (4), 
pp. 436-450, 2014. 

agricultura 

comunidades de 
prática 

governança 

gestão de 
recursos 

naturais 

aprendizagem 
social 

não cita GovA 

Governança e 

Aprendizagem 

Separados 

MEIO AMBIENTE, ECOLOGIA 

E SUSTENTABILIDADE-O 

artigo investiga se a 

aprendizagem social entre os 

agricultores de grande escala no 

centro da Suécia leva a uma 

melhor gestão dos recursos 

naturais na paisagem agrícola. Os 

resultados mostram que o 

aprendizado entre os agricultores 

é inerentemente social, mas que 

esse aprendizado não 

necessariamente melhora o 

manejo dos recursos naturais ou 

leva a uma melhor governança 

ambiental. 

OLIVEIRA MENEZES, 

E.C DE. SERVA, M.R., 

ABREU RONCONI, 

L.F. DE. Governance of 
resources of commom 

use and sustainable 

territorial development: 
The institutional 

arrangements of fishing 

in Florianopolis. Revista 

de Gestão Social e 

Ambiental, Volume 10, 

Issue 1, p. 22-40, 
January-April 2016. 

OLIVEIRA MENEZES, 

EC DE. SERVA, MR, 
ABREU RONCONI, LF 

DE. Governança de 

recursos de uso comum e 
desenvolvimento territorial 

sustentável: os arranjos 

institucionais da pesca em 
Florianópolis. Revista de 

Gestão Social e Ambiental, 

volume 10, edição 1, p. 22 
a 40 de janeiro a abril de 

2016. 

Pesca artesanal 

Governança dos 
recursos de uso 

comum 

Desenvolviment
o Territorial 
Sustentável 

não cita GovA 

MEIO AMBIENTE, ECOLOGIA 

E SUSTENTABILIDADE-Este 

artigo analisa os arranjos 

institucionais da pesca artesanal, 

a fim de compreender as 

possibilidades e limites para a 

governança dos recursos de uso 

comum no contexto do 

desenvolvimento territorial 

sustentável em Florianópolis e 

cidades próximas 

PAHL-WOSTL, C. A 

conceptual framework 

for analysing adaptive 

PAHL-WOSTL, C. Uma 

estrutura conceitual para 

analisar a capacidade 

Capacidade 

adaptativa 

Governança 

não cita GovA 
MEIO AMBIENTE, ECOLOGIA 

E SUSTENTABILIDADE-Este 

artigo desenvolve uma estrutura 
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capacity and multi-level 

learning processes in 
resource governance 

regimes, Global 

Environmental 

Change, 19(3), p. 354-
365, 2009. 

adaptativa e os processos 

de aprendizado em vários 
níveis em regimes de 

governança de recursos, 

Mudança Ambiental 
Global, 19 (3), p. 354-365, 

2009. 

adaptativa 

Adaptação às 
mudanças 

climáticas 

Complexidade 
Instituições 

Gestão de 

recursos 
Aprendizagem 

social 

Governança e 

Aprendizagem 

Separados 

conceitual que aborda a dinâmica 

e a capacidade adaptativa dos 

regimes de governança de 

recursos (governança da água) 

como processos de aprendizado 

em vários níveis. 

PARKINSON, S. The 

learning organisation as 
a model for rural 

development. 

Development in 

Practice, 20(3), p. 329-
341, 2010. 

PARKINSON, S. A 

organização de 

aprendizagem como 

modelo para o 
desenvolvimento 

rural. Desenvolvimento na 

Prática, 20 (3), p. 329-341, 
2010. 

Ajuda 

Governança e 
Políticas 

Públicas 

Métodos 
África 

Subsaariana 

não cita GovA 

Governança só 

aparece nas 
palavras-chave 

MEIO AMBIENTE, ECOLOGIA 

E SUSTENTABILIDADE-Este 

artigo apresenta evidências do 

Serviço Nacional de Assessoria 

Agrícola de Uganda para 

argumentar que o conceito de 

'organização que aprende' é um 

complemento valioso para o 

desenvolvimento participativo 

que pode facilitar uma mudança 

para instituições de 

desenvolvimento mais 

democráticas nas quais os 

beneficiários alvo têm voz mais 

forte no planejamento e gestão 

desenvolvimento rural. 

PELLINI, 

A., BREDENBERG, K. 

Basic education clusters 
in Cambodia: looking at 

the future while learning 

from the past. 
Development in 

Practice, 25(3), p. 419-
432, 2015. 

PELLINI, A., 

BREDENBERG, K. 

Grupos de ensino básico no 
Camboja: olhando para o 

futuro enquanto aprendem 

com o passado. 
Desenvolvimento na 

Prática, 25 (3), p. 419-432, 
2015. 

Ajuda - 

Políticas de 

desenvolviment
o 

Sociedade Civil 

- Participação 
Ásia leste 

Governança e 

Políticas 
Públicas 

Setor social - 
Educação 

não cita GovA 

EDUCAÇÃO- O artigo trata de 

que os aglomerados escolares têm 

sido adotados como uma política 

de educação pela maioria dos 

países asiáticos desde a década de 

1960. No Camboja, as escolas 

primárias têm sido organizadas 

em clusters desde 1993. Os 

clusters foram considerados um 

mecanismo para melhorar a 

qualidade da educação e uma 

forma de facilitar a partilha e a 

interação entre as escolas. Este 

artigo fornece uma sugestão de 

política argumentando para 

estender o mecanismo de 

agrupamento a essas escolas 

integradas de educação básica 

com todos os graus de 1 a 9. 

PERRIAULT, J. 

Negotiating standards 

for platforms and 
softwares: Political 

aspects, HERMES 
,(38), p. 183-188, 2004. 

PERRIAULT, J. 

Negociando padrões para 

plataformas e softwares: 
Aspectos políticos, 

HERMES, (38), p. 183-
188, 2004. 

Globalização 

Governança 

Em formação 

Aprendizagem 
online 

Debate público 

Reflexividade 
estandardização 

não cita GovA 

Governança e 

Aprendizagem 

Separados 

E-LEARNING-O artigo trata que 

a padronização definitiva 

desempenha um papel decisivo no 

processo contínuo de 

globalização. A criação de 

padrões, como acesso on-line a 

recursos de aprendizado, requer 

conhecimento proveniente de 

várias disciplinas, entre elas esse 

agregado francês chamado 

"ciências da informação e da 

comunicação". Argumenta-se que 

este conjunto reúne muitas das 

entradas necessárias para estudar 

este novo mix de relações sociais, 

informações e telecomunicações. 

PETERSON,H.C. 

Transformational supply 
chains and the 'wicked 

problem' of 

sustainability: Aligning 
knowledge, innovation, 

entrepreneurship, and 

leadership. Journal on 

Chain and Network 

PETERSON, HC Cadeias 

de fornecimento 
transformadoras e o 

'problema perverso' da 

sustentabilidade: 
Alinhamento de 

conhecimento, inovação, 

empreendedorismo e 
liderança. Jornal sobre 

Gestão do 

conhecimento 
Atributos do 

produto 

Valor 
estratégico do 

conhecimento 

Gestão da 
cadeia de 

Abstract 

MEIO AMBIENTE, ECOLOGIA 

E SUSTENTABILIDADE- O 

artigo desenvolve um quadro 

geral para ligar o desempenho de 

cadeia de suprimentos com os 

tipos de governança da cadeia de 

conhecimento e fornecimento. 
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Governança 
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(Utilizou o Framework de Nonaka 

e Takeuchi) 

RZĄDCA, 

R., STRUMIŃSKA-

KUTRA, M. Local 

governance and learning: 
in search of a conceptual 

framework. Local 

Government Studies, 

Volume 42, Issue 6, 1, p. 

916-937, November 
2016. 

RZĄDCA, R., 

STRUMIŃSKA-KUTRA, 
M. Governança local e 

aprendizagem: em busca 

de um marco 
conceitual. Estudos do 

governo local, volume 42, 

edição 6, 1, p. 916-937, 
novembro de 2016. 

espanto 
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de governança 

teoria 

institucional 
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local 

aprendizagem 
organizacional 
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GOVERNO, POLITICA E 

DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL- Este artigo propõe 

uma estrutura conceitual que 

explica o fenômeno da 

aprendizagem da governança 

local. A estrutura é 

fundamentada em aprendizagem 

organizacional, teoria 

institucional e em um estudo de 

caso de práticas de governança 

local empreendidas no processo 

de resolução de disputas públicas. 

RODRÍGUEZ, L.O. 

CISNEROS, E., 

PEQUEÑO, T., 
FUENTES, M.T. 

ZINNGREBE, Y. 

Building adaptive 
capacity in changing 

social-ecological 

systems: Integrating 
knowledge in communal 

land-use planning in the 

Peruvian Amazon. 
Sustainability 

(Switzerland), Volume 

10, Issue 2, 14 February 
2018. 

RODRÍGUEZ, LO 

CISNEROS, E., PETEÑO, 
T., FUENTES, MT 

ZINNGREBE, Y. 

Construindo capacidade 
adaptativa na mudança de 

sistemas sócio ecológicos: 

Integrando conhecimento 
no planejamento 

comunitário do uso da terra 

na Amazônia peruana. 
Sustentabilidade (Suíça), 

Volume 10, Edição 2, 14 
de fevereiro de 2018. 

Aprendizagem 

adaptativa 

Organização de 

Bridging 

Cogestão 
Governança 

Instituições 

Conhecimento 
local 

Participação 
Resiliência 

não cita GovA 

Governança e 

Aprendizagem 

Separados 

MEIO AMBIENTE, ECOLOGIA 

E SUSTENTABILIDADE-A 

construção de sistemas 

socioecológicos sustentáveis e 

resilientes (SES) exige que as 

comunidades aprimorem suas 

capacidades adaptativas. O 

planejamento comunitário 

participativo do uso da terra 

(Zonificación Participativa 

Comunal-ZPC) é uma ferramenta 

projetada para as comunidades 

integrarem o conhecimento local 

e científico para organizar e 

administrar de maneira 

sustentável seu SES. No artigo foi 

analisado como a ZPC melhorou 

a capacidade adaptativa, 

permitindo que a SES lidasse com 

mudanças ambientais, políticas e 

econômicas. Com base nas 

entrevistas, as comunidades são 

analisadas em suas capacidades 

nas dimensões capital social, 

aprendizagem, gestão adaptativa 

e governança. A análise do ZPC 

nossos resultados revela as 

condições que permitem 

promover o processo de 

aprendizagem para desenvolver 

uma gestão sustentável do uso da 

terra no contexto da migração e 

mudanças rápidas. 

RIVERET, 

R., ARTIKIS, A., PITT, 

J., NEPOMUCENO, 

E.G. Self-Governance by 
Transfiguration: From 

Learning to Prescription 

Changes. International 
Conference on Self-

Adaptive and Self-

Organizing Systems, 
SASO 2014-December 

(December),7001002, p. 
70-79, 2014. 

RIVERET, R., ARTIQUIS, 

A., PITT, J., 

NEPOMUCENO, EG Auto 

governança pela 
Transfiguração: Do 

Aprendizado à Prescrição 

de Mudanças. Conferência 
Internacional sobre 

Sistemas Auto Adaptativos 

e Auto Organizáveis, 
SASO 2014-dezembro 

(dezembro), 7001002, 
p. 70-79, 2014. 

Sistema multi-

agente 

Sistemas 

regulados por 
normas 

Aprendizagem 

por reforço 
Autogoverno 

Auto-
organização 

abstract- o 

autogoverno dos 

agentes de 
aprendizagem 

AUTOGOVERNO (Governo de si 

próprio; autocontrole, 

autodisciplina) - O artigo 

investiga o autogoverno dos 

agentes de aprendizagem, ou mais 

especificamente, o domínio 

independente de construção em 

tempo de execução de sistemas 

prescritivos a partir do zero, para 

e por agentes de aprendizado, 

sem nenhum agente que tenha 

informações completas sobre o 

sistema. A proposta é um 

desenvolvimento de um quadro 

apresentado em que os agentes de 

aprendizagem tenham 

possibilidade de revogar 

prescrições sem intervenção 

externa. Modelo de auto 
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aprendizagem: 1) Transfiguração 
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SAMADDAR, 

S., CHOI, J., MISRA, 

B.A., TATANO, H. 
Insights on social 

learning and 

collaborative action plan 
development for disaster 

risk reduction: practicing 

Yonmenkaigi System 
Method (YSM) in flood-

prone Mumbai. Natural 

Hazards, 75(2), p. 1531-
1554, 2015. 

SAMADDAR, S., CHOI, 

MISRA, BA, TATANO, 

H. Insights sobre 

aprendizagem social e 

desenvolvimento de plano 

de ação colaborativa para a 

redução do risco de 
desastres: praticando o 

Método Yonmenkaigi 

(YSM) em Mumbai. 
Perigos Naturais, 75 (2), 

p. 1531-1554, 2015. 

Riscos de 

inundação 

Índia 

Mumbai 

Abordagem 
participativa 

Aprendizagem 
social 
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MEIO AMBIENTE, ECOLOGIA 

E SUSTENTABILIDADE-Neste 

artigo, um método de oficina 

participativa chamado Método do 

Sistema Yonmenkaigi (YSM) foi 

empregado como um método 

para integrar as preocupações e 

perspectivas da comunidade nos 

processos de gestão de desastres 

(em relação a agua) na 

necessidade de promover 

aprendizagem social através da 

participação pública e para 

desenvolver um plano de ação 

colaborativo. O método foi 

testado em uma comunidade de 

favelas propensas a inundações 

em Mumbai, na Índia. O desafio, 

portanto, é, colocar a comunidade 

no banco do motorista em vez de 

apenas convidá-los para consulta 

sobre um plano existente sobre 

um problema predeterminado. 

SAMANTA, A., 

KELLOGG, W.A. 

Swimming together: 
adaptation through 

emergence of knowledge 

and learning in 
networked watershed 

governance. Journal of 

Environmental Studies 

and Sciences, Volume 

7, Issue 3, 1, p. 403-415, 
September 2017. 

SAMANTA, A., 

KELLOGG, WA Nadar 
juntos: adaptação através 

do surgimento de 

conhecimento e 
aprendizado em 

governança em bacias 

hidrográficas em 
rede. Revista de Estudos e 

Ciências Ambientais, 

Volume 7, Issue 3, 1, 
p. 403-415, setembro de 

2017. 

Capacidade 

adaptativa 
Colaboração 

Rede de 

governança 
Aprendizagem 

social 

Planejamento 

de Bacias 
Hidrográficas 

não cita GovA, 

aqui fala dos três 

ciclos de 

aprendizagem, 
mas nada que não 

já não tínhamos 

mencionado antes 

e superficialmente 

MEIO AMBIENTE, ECOLOGIA 

E SUSTENTABILIDADE-A 

governança em rede desempenha 

um papel importante no 

planejamento e manejo de bacias 

hidrográficas para lidar com 

problemas ambientais complexos 

em sistemas socio ecológicos 

(SESs), em grande parte devido à 

necessidade de conhecimento 

multidisciplinar. As redes 

integram e disponibilizam 

diferentes tipos de conhecimento 

e promovem o aprendizado social 

necessário para responder e lidar 

com as incertezas, fundamentais 

para a construção de capacidade 

adaptativa para a governança de 

um SES. Através do caso de uma 

rede de governança auto-

organizada de organizações 

públicas, privadas e não-

governamentais na bacia 

hidrográfica do Rio Chagrin, no 

nordeste de Ohio, os autores 

exploram como tal aprendizado 

acontece, revelando os tipos de 

aprendizado que construíram 

capacidade adaptativa, os 

cenários nos quais a 

aprendizagem tomou lugar e as 

práticas que deram origem à 

aprendizagem. Também discutiu 

como a rede se tornou o 

mecanismo através do qual a 

colaboração para a governança 

da bacia hidrográfica tornou-se 

adaptativa. 

SOLOMON, 

M.Z., GUSMANO, 

M.K., MASCHKE, K.J. 
The ethical imperative 

and moral challenges of 

SOLOMON, MZ, 

GUSMANO, MK, 

MASCHKE, KJ O 
imperativo ético e os 

desafios morais de 

Não tem 

Abstract- 

Governança da 

Aprendizagem de 
sistemas de saúde. 

SAÚDE- O artigo descreve 

conflitos de valores que 

provavelmente surgirão nas 

seguintes cinco configurações: 

cuidados clínicos, organizações de 
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engaging patients and 

the public with evidence. 
Health Affairs. 35(4), p. 

583-589, 2016. 

envolver os pacientes e o 

público com evidências. 
Assuntos de Saúde.35 (4), 

p. 583-589, 2016. 

saúde, saúde pública, contexto 

regulatório e entre pagadores. 

Usando uma variedade de 

exemplos, os autores sugerem 

como esses conflitos podem ser 

gerenciados, incluindo 

proporcionar mais oportunidades 

para a deliberação democrática e 

ter uma discussão mais explícita 

da comunidade sobre como 

equilibrar a escolha pessoal e o 

bem-estar da comunidade, 

discussões transparentes de 

custos e resultados de qualidade, 

e maior envolvimento do paciente 

em pesquisas participativas 

baseadas na comunidade e 

governança da aprendizagem no 

sistemas de saúde.  

STEINKE, R.J. 
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A Theological 
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Mission and Models. 

Dialogo, 50(4), pp. 363-
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STEINKE, RJ Educação 

Teológica: Um Marco 
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EDUCAÇÃO-Este artigo explora 

maneiras renovadas de 

reimaginar a educação teológica. 

A encarnação é usada como uma 

lente teológica que envolve 

novamente "a transmissão da 

memória cristã, a educação para 

a paz e a justiça de Deus, e a 

formação da liderança da igreja e 

da comunidade". Atenção é dada 

para a aprendizagem, projeto 

baseado aprendizagem, 

aprendizagem distribuída, e 

aprendizagem global, e conclui 

com implicações para a 

governança e professores. 

THIEL, 

A., ADAMSEGED, 

M.E., BAAKE, C. 
Evaluating an instrument 

for institutional crafting: 

How Ostrom's social-
ecological systems 

framework is applied. 

Environmental Science 

and Policy, 53, pp. 152-
164, 2015. 

THIEL, A., 

ADAMSEGED, MIM, 

BAAKE, C. Avaliando um 

instrumento de elaboração 
institucional: como a 

estrutura de sistemas socio-

ecológicos de Ostrom é 
aplicada. Ciência e Política 

Ambiental, 53, pp. 152-
164, 2015. 

Estrutura 

Governança 

Elaboração 

Institucional 
Meta-análise 

Sistema sócio 
ecológico 

Não cita GovA 

MEIO AMBIENTE, ECOLOGIA 

E SUSTENTABILIDADE-A 

criação institucional requer 

comunicação intencional entre 

características de sistemas sociais 

e ecológicos. Este trabalho avalia 

a aplicação de uma ferramenta de 

pesquisa específica - a estrutura 

de sistemas sócio ecológicos de 

Ostrom (SESF), que procura 

fornecer uma base para a 

elaboração institucional no 

contexto de sistemas socio 

ecológicos (SES). 

TRIMBLE, 

M., BERKES, F. 
Towards adaptive co-

management of small-

scale fisheries in 
Uruguay and Brazil: 

lessons from using 

Ostrom’s design 
principles. Maritime 

Studies, 14(1),14, 2015. 

TRIMBLE, M., BERKES, 

F. Rumo à cogestão 

adaptativa da pesca de 
pequena escala no Uruguai 

e no Brasil: lições do uso 

dos princípios de design de 
Ostrom.Estudos 

Marítimos, 14 (1), 14, 
2015. 

Pesca artesanal 

Co management 
Commons 

Governança 

Migração 
Participação 

Aprendizagem 

social 
Sistema sócio 

ecológico 

Não cita GovA 

Governança e 

Aprendizagem 

Separados 

MEIO AMBIENTE, ECOLOGIA 

E SUSTENTABILIDADE-O 

objetivo deste artigo é identificar 

oportunidades e barreiras à 

cogestão adaptativa da pesca de 

pequena escala no Uruguai e no 

Brasil usando os princípios de 

design da Ostrom para 

orientação. 

TRAN, L.T., NGO, 

M., NGUYEN, 

N., DANG, X.T. 
Hybridity in Vietnamese 

universities: an analysis 

of the interactions 
between Vietnamese 

traditions and foreign 

influences. Studies in 

Higher Education, 

TRAN, LT, ONG, M., 

Nguyen, N., DANG, XT. 
Hibridismo nas 

universidades vietnamitas: 

uma análise das interações 
entre tradições vietnamitas 

e influências estrangeiras. 

Estudos no Ensino 

Superior, 42 (10), p. 1899-
1916, 2017. 

Influências 

estrangeiras 

sistema de 
ensino superior 

hibridismo 

internacionaliza
ção 

empréstimo de 

política 
Educação 

Não cita GovA 

Governança e 

Aprendizagem 

Separados 

EDUCAÇÃO- O objetivo do 

artigo é analisar as dimensões 

dinâmicas e complexas da 

hibridez em duas universidades 

vietnamitas. Os dados empíricos 

mostram que a hibridez é 

acompanhada de mudanças e 

reformas positivas no ensino, 

aprendizagem e governança 

universitária. Como resultado o 

artigo conclui oferecendo 
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42(10), p. 1899-1916, 
2017. 

superior 
vietnamita 

algumas implicações para o 

desenvolvimento de um plano 

estratégico e abordagens para 

lidar com potenciais conflitos 

entre influências externas e 

valores tradicionais e auxiliar o 

pessoal no desenvolvimento de 

sua capacidade de otimizar os 

benefícios potenciais da hibridez 

para enriquecer o ensino, 

aprendizagem, governança e 

operação da universidade. 

VAN ASSCHE, 

K., BEUNEN, 

R., HOLM, J., LO, M. 

Social learning and 
innovation. Ice fishing 

communities on Lake 

Mille Lacs. Land Use 

Policy, 34, p. 233-242, 
2013. 

VAN ASSCHE, K., 

BEUNEN, R., HOLM, J., 
LO, M. Aprendizagem 

social e inovação. 

Comunidades de pesca no 
gelo no Lago Mille Lacs. 

Política de Uso do Solo, 
34, p. 233-242, 2013. 

Pesca no gelo 

Inovação 

Governança 

ambiental 
participativa 

Aprendizagem 

social 
Fatores de 

sucesso 

Não cita GovA 

Governança e 

Aprendizagem 

Separados 

MEIO AMBIENTE, ECOLOGIA 

E SUSTENTABILIDADE- O 

artigo trouxe que a aprendizagem 

social ocorreu em grande parte 

fora da esfera do governo e 

estimulou inovações tecnológicas 

e institucionais substanciais. 

Padrões únicos de redes, 

instituições informais e ambientes 

de aprendizagem social delineiam 

opções de aprendizagem social 

com maior probabilidade de 

sucesso, levando à 

implementação. A história da 

aprendizagem social no lago Mille 

Lacs mostrou que as novas 

instituições formais não são 

necessariamente as melhores 

locais de aprendizagem social, e 

que formas de inovação e modos 

de aprendizagem não podem ser 

separados. 

VAN DER PENNEN, 

R.M.A., BERDEN, 

H.J.J.M., Castelijns, 
E.C.A., Vreeman, 

W.L., Camps, T.W.A. 

Governance in Dutch 
hospitals. Journal on 

Chain and Network 

Science, 10(2), p. 121-
133, 2010. 

VAN DER PENNEN, 

RMA, BERDEN, HJJM, 
Castelijns, ECA, Vreeman, 

WL, Acampamentos, TWA 

Governança em hospitais 
holandeses. Jornal sobre 

Cadeia e Rede de Ciência, 

10 (2), p. 121-133, 2010. 

Cuidados de 

saúde 
Organização 

Médicos 
Confiar em 

abstract- valor de 

uma visão de 

governança de 
aprendizagem 

SAÚDE- O artigo tratou de 

caracterizar os hospitais 

holandeses como redes 

organizacionais. Eles operam em 

um contexto desfocado, que é a 

interferência dos princípios do 

mercado e da hierarquia. Com 

base nesses princípios, 

questionamos a melhor maneira 

de organizar a governança. O 

contexto de governança é 

explicado ao longo de duas vias: 

primeiro, questões específicas do 

sistema de saúde holandês e as 

tendências atuais da sociedade 

fazem com que os hospitais 

reajam e respondam de certa 

forma. Em segundo lugar, a 

posição organizacional típica dos 

médicos da medicina holandesa 

fazem da governança um desafio. 

Neste contexto, pode-se 

considerar dois tipos de 

governança: controlar ou 

aprender. 

VAN OOSTEN, C. 

Forest landscape 

restoration: Who 

decides? A governance 
approach to forest 

landscape restoration. 

Natureza a 

Conservação, 11(2), p. 
119-126, 2013. 

VAN OOSTEN, C. 

Restauração da paisagem 

florestal: quem 

decide? Uma abordagem 
de governança para a 

restauração da paisagem 

florestal. Natureza a 

Conservação, 11 (2), 
p. 119-126, 2013. 

Restauração da 

paisagem 

florestal 

Governança 
Mudança 

institucional 

Instituições 

Aprendizagem 
social 

Não cita GovA 
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Separados 

MEIO AMBIENTE, ECOLOGIA 

E SUSTENTABILIDADE- O 

artigo trata de verificar que a 

restauração da paisagem florestal 

está atualmente ganhando força 

como um meio de enfrentar 

conjuntamente as mudanças 

climáticas e as futuras demandas 

agrícolas. Há muitas maneiras 

pelas quais as paisagens florestais 

podem ser restauradas, 
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dependendo das características 

biofísicas das paisagens, mas 

também, e ainda mais, dos 

interesses das partes interessadas 

de uma paisagem, da maneira 

como negociam e tomam decisões 

sobre a paisagem. Esse processo 

complexo de tomada de decisão 

entre as partes interessadas que 

operam em vários níveis e escalas 

é geralmente chamado de 

governança da paisagem. Desta 

forma, a restauração da paisagem 

florestal pode se tornar um 

catalisador para a mudança 

institucional, transformando a 

governança em um processo de 

negociação e tomada de decisão. 

VASUDEVA, 

G., HERNANDEZ, E. 

Capability evolution and 

governance in alliance 
portfolios: Evidence 

from an emergent 

industry. Academy of 
Management 2010 

Annual Meeting - Dare 

to Care: Passion and 

Compassion in 

Management Practice 

and Research, AOM 
2010, 2010. 

VASUDEVA, G., 

HERNANDEZ, E. 
Evolução da capacidade e 

governança em carteiras de 

alianças: Evidências de 
uma indústria 

emergente. Reunião Anual 

da Academy of 
Management 2010 - Dare 

to Care: Paixão e 

Compaixão na Prática de 
Gestão e Pesquisa, AOM 

2010, 2010. 

Portfólio da 

aliança 

Evolução de 

capacidade 
Governança 

Não cita GovA 

ALIANÇAS ESTRATÉGICAS- 

O artigo estudou como a evolução 

das capacidades do portfólio de 

alianças estratégicas é afetada 

pela escolha do modo de 

governança. Neste sentido, é 

importante ressaltar que a 

diversidade de capacidade 

depende do modo dominante de 

governança da aliança. A maior 

especificidade e interdependência 

de ativos em alianças fortemente 

governadas restringem o escopo 

das capacidades externas 

disponíveis para a empresa e 

aceleram o aprendizado 

específico do parceiro, levando a 

um pico anterior na diversidade 

de capacidade do que em 

portfólios com alianças 

fracamente governadas. 

VINK, M.J., DEWULF, 

A., TERMEER, C. The 
role of knowledge and 

power in climate change 

adaptation governance: 
A systematic literature 

review. Ecology and 

Society, 18(4),46, 2013. 

VINK, MJ, DEWULF, A., 

TERMEER, C. O papel do 

conhecimento e do poder 

na governança da 
adaptação às mudanças 

climáticas: uma revisão 

sistemática da literatura. 
Ecology and Society, 18 

(4), 46, 2013. 

Instituições 

adaptativas 

Das Alterações 
Climáticas 

Governança da 

adaptação 
climática 

Enquadramento 

interativo 
Aprendendo 

Literatura sobre 

adaptação 
climática 

Modelos 

Negociando 
Política 

Não cita GovA 

MEIO AMBIENTE, ECOLOGIA 

E SUSTENTABILIDADE-O 

artigo fez uma revisão sistemática 

da literatura sobre governança de 

adaptação ao clima para analisar 

a compreensão acadêmica dessas 

complexidades. Com base na 

literatura de governança sobre 

problemas de política complexos e 

de longo prazo, desenvolveu uma 

matriz conceitual baseada nas 

dimensões conhecimento e poder 

para estudar sistematicamente a 

literatura revisada por pares 

sobre governança de adaptação 

climática. Descobriu que cerca de 

um quarto dos artigos de 

periódicos revisados não 

abordam o conhecimento ou o 

poder da dimensão da 

governança da adaptação às 

mudanças climáticas, cerca de 

metade dos artigos discutem o 

conhecimento ou a dimensão do 

poder, e outro um quarto discute 

tanto o conhecimento quanto o 

poder. 

VITTORIA, 

M.P., NAPOLITANO, 

P. Large cultural 

networks and smart 

VITTORIA, MP, 

NAPOLITANO, P. 

Grandes redes culturais e 

especialização inteligente: 

Cultura e 

indústria 

criativa 

Descoberta 

Não cita GovA 

Governança e 

Aprendizagem 

Separados 

GOVERNO, POLITICA E 

DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL- O artigo trata de 

medir as informações relevantes 
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specialization: What is 

new in regional policy 
diagnostic analytics? 

Social Network 

Analysis and Mining, 
6(1),46, 2016. 

o que há de novo na análise 

de diagnóstico de políticas 
regionais? Análise de Rede 

Social e Mineração, 6 (1), 
46, 2016. 

empreendedora 

Instagram 
Aprendizagem, 

governança e 

capacidades 
dinâmicas 

Redes sociais 

multi-
relacionais 

Novas mídias 
Política de 

especialização 
inteligente 

na mídia social para 

desenvolvimento de política 

regional (exemplo de uma mídia 

social utilizada- Instagram) 

VRIES, J.R.de, VAN 

BOMMEL, 

S., BLACKMORE, 
C., ASANO, Y. Where 

there is no history: How 

to create trust and 
connection in learning 

for transformation in 

water governance. 
Water (Switzerland), 

9(2),130, 2017. 

VRIES, JRDE, VAN 

BOMMEL, S., 

BLACKMORE, C., 

ASANO, Y. Onde não há 
história: Como criar 

confiança e conexão na 

aprendizagem para a 
transformação na 

governança da água. Água 
(Suíça), 9 (2), 130, 2017. 

Adaptação às 

mudanças 

climáticas e 

governança da 
água 

(CADWAGO) 

Compartilhame
nto de 

conhecimento e 

uso 
Aprendizagem 

social 

Confiança 
rápida 

Dinâmica de 

Confiança 

Não cita GovA 

Governança e 

Aprendizagem 

Separados 

MEIO AMBIENTE, ECOLOGIA 

E SUSTENTABILIDADE- O 

artigo trata da confiança que é 

frequentemente vista como um 

elemento importante em 

contextos de compartilhamento 

de conhecimento e co-criação de 

conhecimento para lidar com 

transformações na governança da 

água. Portanto, este artigo se 

concentra em como a confiança 

influencia o compartilhamento de 

conhecimento e como o 

compartilhamento de 

conhecimento influencia a 

confiança. Como resultado 

percebeu como diferentes tipos de 

interação podem levar à 

confiança ou desconfiança é 

crucial para entender por que e 

como a aprendizagem ocorre - 

insights essenciais para fomentar 

a aprendizagem e transformações 

na governança da água. 

WALLIS, P.J., ISON, 

R.L., SAMSON, K. 

Identifying the 

conditions for social 
learning in water 

governance in regional 

Australia. Land Use 
Policy, 31, p. 412-421, 

2013. 

WALLIS, P.J., ISON, 

R.L., SAMSON, K. 

Identificando as condições 

para a aprendizagem social 

na governança da água na 
Austrália regional. Política 

de Uso do Solo, 31, p. 412-
421, 2013. 

Centralização 

Heurística dos 

sistemas críticos 

Perícia 

Aprendizagem 
social 

Situações 
perversas 

Não cita GovA, 

APRENDIZAGE
M SOCIAL NA 

GOVERNANÇA 
DA ÁGUA 

MEIO AMBIENTE, ECOLOGIA 

E SUSTENTABILIDADE- O 

artigo tratou de estudar a 

exploração dos aspectos históricos 

e contemporâneos da situação de 

gerenciamento de água, como 

vista da Bacia Goulburn-Broken - 

parte da Bacia de Murray-

Darling, na Austrália. Isto 

revelou diferenças fundamentais 

em como os entrevistados 

perceberam que a situação 'é' e o 

que 'deveria' ser, especialmente 

em relação à centralização da 

tomada de decisões. Em 

comparação, houve uma 

percepção de que a situação atual 

"é" sofreu uma mudança para 

mais políticas e gerenciamento 

centralizados, tanto em nível 

estadual quanto federal, o que 

cria desafios para a governança 

dos recursos hídricos em toda a 

Bacia de Murray-Darling e 

apresenta a oportunidade para 

que o aprendizado social 

desempenhe novamente um papel 

transformador. 

WILK, J., JONSSON, 

A.C., RYDHAGEN, B., 

DEL CALLEJO, I., 
CERRUTO, N., CHILA, 

G., ENCINAS, S., 

WILK, J., JONSSON, AC, 

RYDHAGEN, B., DEL 

CALLEJO, I., CERRUTO, 
N., CHILA, G., 

ENCINAS, S., KUMAR, 

Cochabamba 

Kota 

gestão local da 
água 

processos de 

Não cita GovA 

MEIO AMBIENTE, ECOLOGIA 

E SUSTENTABILIDADE-O 

artigo avaliou o processo de 

vulnerabilidade nas cidades de 

Cochabamba, Bolívia e Kota, 
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KUMAR, A., RANI, A. 

Assessing vulnerability 
in Cochabamba, Bolivia 

and Kota, India: how do 

stakeholder processes 
affect suggested climate 

adaptation interventions? 

International Journal 

of Urban Sustainable 

Development, Volume 
10, Issue 1, 2, p. 32-48, 

January 2018. 

A., RANI, A. Avaliando a 

vulnerabilidade em 
Cochabamba, Bolívia e 

Kota, Índia: como os 

processos das partes 
interessadas afetam as 

intervenções de adaptação 

ao clima 
sugeridas? Revista 

Internacional de 
Desenvolvimento Urbano 

Sustentável, Volume 10, 

Issue 1, 2, p. 32-48, janeiro 
de 2018. 

partes 

interessadas em 
vários níveis 

aprendizagem 

social 
resiliência 

urbana 
Vulnerabilidade 

Índia e o setor agrícola (Kota: 

ondas de calor e inundações e 

Cochabamba: poluição da água e 

inundações) para habitantes 

dessas favelas, sugerindo planos 

de ação, barreiras identificadas e 

fatores facilitadores. 

WISE, L., QUEALY, J. 

At the limits of social 
constructivism: Moving 

beyond LMS to re-

integrate scholarship. 
ASCILITE 2006 - The 

Australasian Society 

for Computers in 

Learning in Tertiary 

Education, 2, pp. 899-
907, 2006. 

WISE, L., QUEALY, J. 

Nos limites do 
construtivismo social: ir 

além do LMS para 

reintegrar o conhecimento. 
ASCILITE 2006 - 

Sociedade Australasiana 

para Computadores em 
Aprendizagem no Ensino 

Superior, 2, pp. 899-907, 
2006. 

Aprendizado 

colaborativo 

Paradigmas 

educacionais 
Comunidades 

de 

aprendizagem 
Mudança 

organizacional 

Métodos e 
abordagens de 

pesquisa 

Não cita GovA 

E-LEARNING - No artigo os 

autores argumentam que existe a 

falta de uma sólida base de 

pesquisa é em parte devido às 

dificuldades inerentes à pesquisa 

interdisciplinar, onde a 

terminologia compartilhada nem 

sempre equivale a um significado 

compartilhado. Para isso utilizam 

o quadro teórico social 

construtivista popular para 

ilustrar uma falta do rigor teórico 

na pesquisa e-learning. 

Examinam o ensino universitário 

tradicional retratado através de 

uma lente construtivista social e 

argumentam que os acadêmicos 

já adotaram o modelo do 

"praticante reflexivo" em suas 

práticas de ensino (Modelo E-

learning 2.0) 

WIXTED, B. A 

cognitive theory of the 
firm: learning, 

governance and dynamic 

capabilities. Science and 

Public Policy., 38 (8), p. 
661-662, 2011. 

WIXTED, B. Uma teoria 

cognitiva da empresa: 
aprendizagem, governança 

e capacidades 

dinâmicas. Ciência e 
Políticas Públicas, 38 (8), 

p. 661-662, 2011. 

Sem acesso a 

revisão do livro 

Sem acesso a 

revisão do livro 
Sem acesso a revisão do livro 

YAP, J. Learning 

governance and new 

media using affordances 

not possible in real life. 

Defense Science 

Research Conference 

and Expo, DSR 
2011,6026884, 2011. 

YAP, J. Aprendendo a 

governança e novas mídias 

usando recursos não 

possíveis na vida 

real. Conferência e 

Exposição de Pesquisa em 

Ciências da Defesa, DSR 
2011,6026884, 2011. 

Estudos de 

comunicação 
aprendizagem 

experiencial 

ensino superior 
segunda vida 

simulações para 

aprender 
ambiente virtual 

de 

aprendizagem 
mundo virtual 
affordances 

Só no título, no 

corpo não aparece 

GovA 

E-LEARNING - Este artigo 

procura delinear as 

possibilidades, implicações 

pedagógicas, processo de 

facilitação de estender uma 

análise teórica típica e um cenário 

baseado em sala de aula para 

uma exploração mais rica em 

mídia e interativa do 

conhecimento aprendido em um 

estudo de caso típico no ensino 

superior. 

YI, M., JUQIN, W. 

Main models and 

enlightenments of 
county governance in 

France and Germany. 

Research Journal of 

Applied Sciences, 

Engineering and 

Technology, 4(11), pp. 

1521-1526, 2012. 

YI, M., JUQIN, W. 

Principais modelos e 
esclarecimentos da 

governança do condado na 
França e na Alemanha 

.Revista de Pesquisa de 

Ciências Aplicadas, 
Engenharia e Tecnologia, 4 
(11), pp. 1521-1526, 2012. 

Governança do 
condado 

Esclarecimentos 

França 
Alemanha 

Modelo 

Abstract- aprender 

modelos de 

governança, não 
GovA 

GOVERNO, POLITICA E 

DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL- Este artigo diz 

respeito aos principais modelos e 

esclarecimentos da governança do 

condado na França e na 

Alemanha. A força da 

competitividade econômica de um 

país é um reflexo direto do nível 

de governança do governo 

municipal, e a capacidade de 

governança do condado. Como 

um país em desenvolvimento, o 

nível econômico geral da China é 

muito menor em comparação com 
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os países desenvolvidos, e a 

economia do condado, como nível 

primário, tem uma lacuna ainda 

maior comparada com a dos 

países estrangeiros, portanto, é 

necessário estudar e pedir 

emprestado dos modelos de 

governança dos países 

desenvolvidos no exterior. Assim, 

estudar e aprender modelos de 

governança de países 

desenvolvidos, como França e 

Alemanha, onde a governança do 

condado é mais madura, ajudará 

a melhorar a capacidade de 

governança e o nível dos governos 

municipais na China. 

YOUNG, R.F. The 

greening of Chicago: 
Environmental leaders 

and organisational 

learning in the transition 
toward a sustainable 

metropolitan region. 

Journal of 

Environmental 

Planning and 

Management, 53(8), p. 
1051-1068, 2010. 

YOUNG, RF A 

ecologização de Chicago: 

Líderes ambientais e 

aprendizado organizacional 
na transição para uma 

região metropolitana 

sustentável. Revista de 
Planejamento e Gestão 

Ambiental, 53 (8), p. 1051-

1068, 2010. 

Alargamento 

das fronteiras 

Chicago 

Governança 
Aprendizagem 

Organizacional 
Sustentabilidade 

Não cita GovA 

Governança e 

Aprendizagem 

Separados 

MEIO AMBIENTE, ECOLOGIA 

E SUSTENTABILIDADE-O 

artigo estudou que a 

sustentabilidade urbana exige 

novas relações de governança 

para apoiar agendas urbanas 

verdes. O autor entrevistou 

líderes ambientais públicos, 

privados e comunitários na região 

metropolitana de Chicago em 

relação à sua disposição para 

criar organizações de 

abrangência de fronteiras (BSOs) 

na abordagem da Agenda de 

Ação Ambiental da Cidade. Essas 

descobertas sugerem a 

complexidade da governança 

urbana nas transições para a 

sustentabilidade e as 

oportunidades que elas oferecem 

para explorar as implicações da 

prática no solo. 

ZITO, A.R., SCHOUT, 

A. Learning theory 
reconsidered: EU 

integration theories and 

learning, Journal of 

European Public 

Policy, 16(8), pp. 1103-
1123, 2009. 

ZITO, A.R., SCHOUT, A. 

Teoria da aprendizagem 

reconsiderada: teorias e 

aprendizagem da 

integração na União 

Europeia, Revista de 

Políticas Públicas 
Europeias, 16 (8), pp. 

1103-1123, 2009. 

União Europeia 

Governança 

Integração 

Aprendizado 

organizacional 

Aprendizagem 
de políticas 

Não cita GovA 

Governança e 

Aprendizagem 

Separados 

GOVERNO, POLITICA E 

DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL- Este artigo 

implementa uma série de 

distinções conceituais sobre os 

processos de aprendizado e não 

aprendizado, com base na ciência 

política, nas relações 

internacionais, na administração 

pública e nos estudos sociológicos 

/ organizacionais. Traça 

“aprendizagem” no seu contexto 

de ciência política e como a 

aprendizagem foi inserida nos 

estudos de integração da UE. O 

artigo argumenta que estudar a 

aprendizagem na UE é difícil, 

mas a integração requer uma 

compreensão dos processos de 

micropolítica que a aprendizagem 

procura abordar. 
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APÊNDICE B - Análise bibliométrica: tamanho, crescimento e distribuição da 

bibliografia sobre Governança da Aprendizagem Organizacional (GovA) 

 

Como etapa exploratória da pesquisa, foi realizada uma análise bibliométrica sobre os 

77 documentos encontrados nas bases eletrônicas de dados, que utilizaram na busca os 

descritores: “governance of learning” or “learning governance” or “governance learning” 

nas bases eletrônicas de dados (Quadro 21). 

 

Quadro 21 - Distribuição de publicações por base de dados de GovA 

Descritores Scopus WoS Excluídos Total de GovA 

“governance of learning” or 

“learning governance” or 

“governance learning” 

65 47 35 77 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

A primeira análise a se apresentar focaliza a distribuição das publicações ao longo dos 

anos. O que se pode perceber em relação a publicação do tema Governança da Aprendizagem, 

por ano nas bases eletrônicas de dados, é que apesar de haver poucas variações nas publicações, 

porém progressiva, apresenta uma crescente produtividade sobre o tema, em 2011 e 2010 com 

respectivamente 5 publicações cada um (Figura 44). No entanto, trata-se de um assunto que 

necessita ainda de mais pesquisas e aprofundamento, mas que vem crescendo gradativamente. 

 

Figura 44-Publicações por ano com os descritores governance of learning or learning 

governance or governance learning (Governança da Aprendizagem) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2019). 
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Na Figura 45, a seguir, são apresentados os autores que, no banco de dados Scopus e 

Web of Science, aparecem como os que mais publicam sobre o termo utilizando-se de 

“governance of learning or learning governance or governance learning”. 

 

Figura 45- Distribuição de autores que mais publicam sobre o termo Governance of Learning 

or Learning Governance or Governance Learning 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

 

Percebe-se que os autores que mais publicam sobre o assunto, são Jens Newig e 

Christine Blackmore com três publicações cada um, entre os anos de 2016 e 2017. O primeiro 

pesquisador é geocologista e professor de Governança e Sustentabilidade na Universidade 

Leuphana de Lüneburg, universidade pública em Lüneburg, Baixa Saxônia, Alemanha. 

Enquanto, a segunda pesquisadora é professora de Sistemas Ambientais e de Desenvolvimento 

no Departamento de Comunicação e Sistemas da Open University, universidade publica no 

Reino Unido. 

As Universidades que tem mais pesquisadores estudando o termo são a Leuphana 

University of Luneburg, universidade pública em Lüneburg, Baixa Saxônia, Alemanha, com 

três publicações, somando as publicações de Gollata e Newig (2017), Challies et al. (2017) e 

Newig et al. (2016) e a Open University, universidade pública de ensino e pesquisa à distância, 

e uma das maiores universidades do Reino Unido para o ensino de graduação, com três 

publicações de Ruiu et al. (2017), Van Bommel et al. (2016) e Blackmore et al. (2016) e as 

demais instituições aparecem com duas frequências, somente (Figura 46): 
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Figura 46 - Distribuição de publicações por universidades no descritor Governance of 

Learning or Learning Governance or Governance Learning 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

 

O país que mais tem demonstrado interesse na publicação sobre o termo são os Estados 

Unidos com 17 publicações (KELLY, ELLIS, FLANNERY, 2018; RUIU et al., 2017; 

OXTOBY, MOSSOP, 2016; CARLSON, PALMER, 2016; VAN BOMMEL et al., 2016; 

RIVERET, ARTIKIS, NEPOMUCENO, 2014; COOKE, 2014; ROUILLARD et al., 2013; 

FOTHERINGHAM, 2013; CHANG, UDEN, 2008; MESSER, GRIFFITHS, 2007; 

DIAMOND, 2007; ACHA, BRUSONI, PRENCIPE, 2007; MAYERS et al., 2006a; MAYERS 

et al., 2006b; INGRAM, RANDALL, 2001; CORNELL, SILVESTER, 2000) (Figura 47). 

 

Figura 47 - Distribuição de publicações por país no descritor Governance of Learning or 

Learning Governance or Governance Learning 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

International Institute for environment and…

Universidade Eduardo Mondlane

Pontifica Universidade Católica do Rio de Janeiro

University of Edinburgh

Tilburg University

Imperial College London

Civic Response

National Drug Authority

Open University

Leuphana University of Luneburg

Publicações por universidades

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Austria

Brazil

England

Sweden

Canada

Germany

Australia

Netherlands

United Kingdom

United States

Publicações por país



276 

 

Destaca-se que, a pesquisa levantou dois documentos brasileiros, que já constam com 

citações na base de dados Scopus, mas que são voltadas para área de ensino a distância (e-

learning governance). O artigo de Baruque, Brauque e Melo (2007), publicado no periódico 

Wseas Transactions on computers pelos pesquisadores Lúcia Blondet Baruque, Cássia Blondet 

Baruque e Rubens Nascimento Melo da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

(PUC-RIO), que consta com uma citação e um documento em conferência de Baruque e Melo 

(2006) que alcançou três citações.  

Ao final da análise bibliométrica, pode-se entender que apesar de identificar 77 

publicações sobre o termo e suas variações em inglês, distribuídas entre diversos anos, países, 

universidades e autores, há a necessidade de novas pesquisas, visto que os estudos sobre o 

construto Governança da Aprendizagem, são ainda recentes e com poucas publicações que 

aprofundam as discussões. Quando se busca pelo termo “Governance” são encontradas 126.499 

publicações na base de dados Scopus. E, próximo de 0,05% são publicações que trazem os 

termos “Governance of learning” ou “Learning Governance” ou “Governance Learning”.  

 

  

https://www.scopus.com/sourceid/144885?origin=recordpage
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APÊNDICE C - Ferramenta de Entrevista com especialistas profissionais 

 

1) Quais os modelos mentais devem ser mantidos, alterados ou eliminados para que 

o desenvolvimento organizacional ocorra? 

2) Quais iniciativas são utilizadas para motivar a organização a mudar? 

3) Quais mudanças organizacionais precisam ser realizadas para ser possível 

modificar nossos modelos mentais? 

4) O que falta às equipes para estarem prontas á mudança: conhecimento, 

confiança, compartilhamento, comunicação, consciência, colaboração, cultura, 

competência? 

5) Quais ambientes precisam ser criados para auxiliar a mudança? (Presencial, 

Virtual. Individual, Coletivo) 

6) Como as informações geradas interna e externamente modificam as rotinas 

existentes na organização? 

7) Quais insights, os feedbacks internos e externos nos trazem para solucionar os 

problemas atualmente existentes na organização? 

8) Quais soluções são mais válidas e legítimas para melhorar a eficácia de rotinas 

existentes ou oportunidade para formar novas rotinas? 

9) Como replicar o conhecimento novo em equipes para difusão da mudança, 

transferência do conhecimento ou adaptação às novas soluções? 

10) Como gerenciar o conhecimento para disseminação do novo e internalização 

coletiva? 

11) Quais processos de conhecimento devem ser institucionalizados e rotinizados? 

12) Como institucionalizar o conhecimento em novas rotinas e processos ou 

modificar os já existentes? 

13) Como a organização aprende e se adapta as novas rotinas para melhorar seus 

processos? 

14) Como a organização pode transformar modelos mentais existentes para geração 

de novos significados e ações? 

15) Como a organização cria novos processos de geração de modelos mentais? 

16) Quais ativos do conhecimento são gerados na organização e, estão sendo 

transferidos ou podem vir a ser transferidos? 

17) Quais parcerias internas e externas devem ser construídas para realizar 

transferência do conhecimento com intuito de gerar valor? 
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18) Quais estruturas e mecanismos devem ser governados para que seja possível a 

transferência de conhecimento? 

19) Como mitigar os custos e riscos da transferência do conhecimento? 

20) Quais são os stakeholders internos principais para formação de 

relacionamentos intraorganizacionais que permitirão a transferência de 

conhecimento? 

21) Quais são os stakeholders externos principais para formação de 

relacionamentos interorganizacionais que permitirão a transferência de 

conhecimento? 

22) Como promover e institucionalizar os relacionamentos intraorganizacionais 

de maneira a favorecer o feedback, a geração de novos conhecimentos e a 

consequente aprendizagem organizacional?  

23) Como promover e institucionalizar os relacionamentos interorganizacionais 

de maneira a favorecer o feedback, a geração de novos conhecimentos e a 

consequente aprendizagem organizacional?  

24) Quais são os canais de feedbacks internos?  

25) Quais são os canais de feedbacks externos?  

26) Quais são as situações novas e incertas que exigem o desenvolvimento da 

capacidade de mudança? 

27) Como adquirir, tratar, armazenar e disseminar o feedback de maneira a gerar 

melhorias na organização?  

28) Quais rotinas, processos, resultados e desempenho podem ser melhorados na 

organização a partir dos novos conhecimentos gerados pelos feedbacks? 

29) Quais características organizacionais relativas aos componentes capacidade 

dinâmica e auto-organização devem ser gerenciadas para geração da 

capacidade de mudança? 

30) Quais características organizacionais relativas ao componente informações 

confiáveis devem ser gerenciadas para geração da capacidade de mudança? 

31) Quais características organizacionais relativas aos componentes visão 

compartilhada e objetivos comuns devem ser gerenciadas para geração da 

capacidade de mudança? 

32) Quais características organizacionais relativas ao componente modelo mental 

compartilhado devem ser gerenciadas para geração da capacidade de mudança? 
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APÊNDICE D – Termo de Consentimento para verificação de consistência com 

especialistas profissionais e pesquisadores do Engin 

 

Universidade Federal de Santa Catarina 

Centro Tecnológico - CTC 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento 

Núcleo de Estudos em Engenharia da Integração e Governança do Conhecimento - ENGIN 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Prezado(a)  

 

Você está sendo convidado para participar de uma das etapas de campo do estudo: Framework de 

Governança da Aprendizagem Organizacional realizado pela doutoranda Giselly Rizzatti do 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento (PPGEGC) do Departamento 

de Engenharia e Gestão do Conhecimento (EGC) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

 

Você foi selecionado intencionalmente e sua participação não é obrigatória. A qualquer momento você 

pode desistir de participar e retirar seu consentimento. Para fins de análise de dados o grupo focal será 

gravado. 

 

Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com a pesquisadora ou com o Núcleo de Estudos 

em Engenharia da Integração e Governança do Conhecimento (ENGIN) da Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC). 

 

Esta etapa de coleta de dados será realizada com o objetivo de compreender e melhorar a estrutura das 

questões estratégicas do Framework de Governança da Aprendizagem Organizacional (GovA), de 

maneira a facilitar o entendimento na organização, identificadas na revisão da literatura. 

 

Com a sua participação, você estará contribuindo de forma singular para o avanço desta pesquisa que, 

por meio desta etapa de campo estará verificando e validando o Framework de Governança da 

Aprendizagem Organizacional (GovA) com suas questões estratégicas elaborado com base na revisão 

da literatura. 

 

Você está recebendo duas cópias deste termo onde constam e-mail, telefone e endereço institucional da 

pesquisadora. Com eles, você pode tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a 

qualquer momento. 

 

Pesquisadora:  

Doutoranda Giselly Rizzatti 

e-mail: girizzatti@gmail.com 

Telefone: (48) 9 99120323 

 

Professora Orientadora e Coordenadora do ENGIN: 

Profa. Dra. Patrícia de Sá Freire 

e-mail: patriciadesafreire@gmail.com.br – patrícia.sa.freire@ufsc.br 

Telefone: (48) 3271.7124 – (48) 9 8401.4562 

 

 

 

mailto:girizzatti@gmail.com
mailto:patriciadesafreire@gmail.com.br
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Núcleo de Engenharia da Integração e Governança do Conhecimento (ENGIN)  

Centro Tecnológico (CTC)/ Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) -  Prédio da Editora UFSC 

– 2º andar – sala 5 - Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima- CEP: 88040-900 – Trindade 

– Florianópolis – Santa Catarina – Brasil 

 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa e concordo em 

participar. 

 

_____________________________________________   _________________________ 

Nome Completo                                                                                           Assinatura 

 

_____________________________________________   _________________________ 

Cidade                                                                                                               Data 
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APÊNDICE E- Termo de Consentimento para validação com especialista profissionais e 

teóricos da área 

 

Universidade Federal de Santa Catarina 

Centro Tecnológico - CTC 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento 

Núcleo de Estudos em Engenharia da Integração e Governança do Conhecimento - ENGIN 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Prezado(a)  

 

Você está sendo convidado para participar de uma das etapas de campo do estudo: Framework de 

Governança da Aprendizagem Organizacional realizado pela doutoranda Giselly Rizzatti do 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento (PPGEGC) do Departamento 

de Engenharia e Gestão do Conhecimento (EGC) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

 

Você foi selecionado intencionalmente e sua participação não é obrigatória. A qualquer momento você 

pode desistir de participar e retirar seu consentimento. Para fins de análise de dados a entrevista será 

gravada. 

 

Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com a pesquisadora ou com o Núcleo de Estudos 

em Engenharia da Integração e Governança do Conhecimento (ENGIN) da Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC). 

 

Esta etapa de coleta de dados tem como objetivo compreender o Framework e Canvas de Governança 

da Aprendizagem Organizacional (GovA) para Polícia Rodoviária Federal (PRF). 

 

Com a sua participação, você estará contribuindo de forma singular para o avanço desta pesquisa que, 

por meio desta etapa de campo estará validando o Framework e Canvas de Governança da 

Aprendizagem Organizacional (GovA) elaborado com base na revisão da literatura. 

 

Você está recebendo duas cópias deste termo onde constam e-mail, telefone e endereço institucional da 

pesquisadora. Com eles, você pode tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a 

qualquer momento. 

 

Pesquisadora:  

Doutoranda Giselly Rizzatti 

e-mail: girizzatti@gmail.com 

Telefone: (48) 9 99120323 

 

Professora Orientadora e Coordenadora do ENGIN: 

Profa. Dra. Patrícia de Sá Freire 

e-mail: patriciadesafreire@gmail.com.br – patrícia.sa.freire@ufsc.br 

Telefone: (48) 3271.7124 – (48) 9 8401.4562 

 

 

 

 

mailto:girizzatti@gmail.com
mailto:patriciadesafreire@gmail.com.br
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Núcleo de Engenharia da Integração e Governança do Conhecimento (ENGIN)  

Centro Tecnológico (CTC)/ Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) -  Prédio da Editora UFSC 

– 2º andar – sala 5 - Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima- CEP: 88040-900 – Trindade 

– Florianópolis – Santa Catarina – Brasil 

 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa e concordo em 

participar. 

 

_____________________________________________   _________________________ 

Nome Completo                                                                                           Assinatura 

 

_____________________________________________   _________________________ 

Cidade                                                                                                               Data 
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APÊNDICE F- Ferramenta de entrevista após especialistas profissionais e pesquisadores 

do ENGIN 

 

1) É preciso fazer mudanças em modelos mentais individuais ou coletivos? 

2) Quais modelos mentais devem ser mantidos, alterados ou eliminados para que o 

desenvolvimento organizacional ocorra? 

3) Quais iniciativas são ou precisarão ser utilizadas para motivar a organização a 

mudar? 

4) Quais mudanças organizacionais precisam ser realizadas para ser possível 

modificar nossos modelos mentais? 

5) O que falta às equipes para estarem prontas á mudança: (1) conhecimento, (2) 

confiança, (3) compartilhamento, (4) comunicação, (5) consciência, (6) 

colaboração, (7) cultura, (8) competência? 

6) Quais ambientes precisam ser criados para auxiliar a mudança (Presencial, 

Virtual. Individual, Coletivo)? 

7) Como melhorar a aquisição, tratamento, armazenamento e disseminação a partir 

dos feedbacks internos e externos? 

8) O Feedbacks demanda aprendizagem e adaptação a mudanças? 

9) O Feedbacks demanda aprendizagem e transformação do como se faz as coisas 

na organização? 

10) O Feedbacks demanda novos modelos mentais com geração de novos 

significados? 

11) Como gerar ideias para solucionar os problemas atualmente existentes na 

organização? 

12) Quais processos de conhecimento devem ser institucionalizados e rotinizados? 

13) Como selecionar e priorizar soluções válidas e legítimas para melhorar as rotinas 

existentes ou formar novas rotinas? 

14) Como compartilhar e disseminar o conhecimento novo para difusão da mudança, 

transferência do conhecimento ou adaptação às novas soluções? 

15) Como gerenciar o conhecimento para internalização coletiva? 

16) Como institucionalizar o conhecimento em novas rotinas e processos ou 

modificar os já existentes? 

17) Como os dados, informações e conhecimentos gerados podem ser utilizados? 
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18) Quais rotinas, processos, desempenhos e resultados podem ser melhorados na 

organização a partir dos novos conhecimentos? 

19) Quais ativos do conhecimento devem ser transferidos ou podem vir a ser 

transferidos, intra e interorganizacional? 

20) Quais parcerias internas e externas devem ser construídas para realizar 

transferência dos ativos de conhecimento com intuito de gerar valor? 

21) Como mitigar os custos e riscos da transferência do conhecimento? (sigilo 

estratégico, reputação, conflito de interesses, propriedade intelectual) 

22) Quais estruturas e mecanismos devem ser estabelecidas para possibilitar a 

transferência de conhecimento? (Mecanismos de GovA e estruturas físicas, 

legais, processuais, tecnológicas) 

23) Quais são os stakeholders internos que devem ser gerenciados em redes 

intraorganizacionais para a transferência de conhecimento? 

24) Quais são os stakeholders externos que devem ser gerenciados em redes inter 

organizacionais para a transferência de conhecimento? 

25) Como promover e institucionalizar os relacionamentos intraorganizacionais de 

maneira a favorecer o feedback? 

26) Como promover e institucionalizar os relacionamentos interorganizacionais de 

maneira a favorecer o feedback? 

27) Quais são os canais de Feedbacks internos? 

28) Quais são os canais de Feedbacks externos? 

29) Quais são as situações novas e incertas que exigem o desenvolvimento da 

capacidade de mudança da organização? 

30) Quais características organizacionais relacionadas ao modelo mental 

compartilhado afetam a capacidade de mudança? 

31) Quais características organizacionais relacionadas a visão compartilhada e 

objetivos comuns afetam a capacidade de mudança? 

32) Quais características organizacionais relacionadas as informações confiáveis 

afetam a capacidade de mudança? 

33) Quais características organizacionais relacionadas a capacidade dinâmica e de 

auto-organização afetam a capacidade de mudança? 
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APÊNDICE G – Autorização 
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