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RESUMO 

Reconhecido como importante fator organizacional desde o final dos anos de 1960, o 

conhecimento para sua criação e incremento deve passar pelo processo de conversão do 

conhecimento tácito para explícito e pela capacidade dos indivíduos em compartilhar e 

internalizar os conhecimentos existentes. O compartilhamento do conhecimento, por sua, vez, 

está diretamente ligado com o processo social de estabelecer confiança para estimular a 

comunicação entre indivíduos. Estabelecer esta atmosfera de confiança é desafiador para os 

gestores, pois dependendo da forma como for conduzida, a troca de conhecimentos carrega o 

medo de mudanças com relação a estruturas de poder. Os modos de conversão do conhecimento 

estabelecidos pelo Modelo SECI permitem a fluidez dos conhecimentos tácito e explicito entre 

os níveis individual, de grupo, organizacional e inter organizacional, mas aplicar o modelo em 

si não basta, para o sucesso da conversão do conhecimento organizacional é necessário ir além 

e utilizar ferramentas que estimulem a confiança cognitiva e afetiva. Da Psicologia surgem 

abordagens que auxiliam no direcionamento do comportamento e dentre elas está a Análise 

Transacional, na qual estuda-se o comportamento visível do indivíduo de forma que consiga 

autodirigir seus comportamentos e sentimentos nas variadas situações diárias, este estudo teve 

como objetivo propor um modelo conceitual de avaliação dos Estados de Ego nos modos de 

conversão do conhecimento estabelecidos pelo Modelo SECI. Utilizando a técnica Delphi e a 

Análise Fatorial, três fatores latentes foram destacados em cada modo de conversão do 

conhecimento categorizando os Estados de Ego de alta influência, média influência e baixa 

influência. Observa-se uma variação entre Estados de Ego de alta influência para cada um dos 

modos de conversão, para o modo de conversão Socialização, destacaram-se como alta 

influência os Estados de Ego em circuito negativo, em um primeiro momento, o circuito 

negativo é tachado como ruim, mas ao considerar que na Socialização ocorre a conversão de 

conhecimento tácito em tácito, e que o processo dá-se com o compartilhamento de modelos 

mentais e/ou habilidades técnicas, faz-se necessário considerar um certo nível de egoísmo, 

criticidade, ansiedade e submissão. O modo de conversão Externalização apresentou como 

Estado de Ego com alta influência o Criança Adaptada em seu circuito positivo, ou seja 

comportamento assertivo, amigável e atencioso para articulação do conhecimento tácito em 

conceitos explícitos e o estímulo para a utilização de metáforas, analogias, conceitos, hipóteses 

ou modelos. Ao demonstrar o comportamento de CA existe o estímulo para a explicitação do 

conhecimento tácito. O modo de conversão Combinação, tem como facilitadores a consulta em 

documentos, redes de comunicação (sistemas organizacionais), conversas utilizando meios de 

comunicação, reuniões, com a conversão do conhecimento explícito para explicito, tem como 

objetivo a sistematização de conceitos, ou seja, classificam, categorizam, e recombinam para 

criação de conhecimento. O Estado de Ego Pequeno Professor em seu circuito positivo foi 

identificado como de alta influência neste modo de conversão, considerando a sua característica 

comportamental intuitiva. Por fim, relacionado ao “aprender fazendo” o modo de conversão 

atua na conversão do conhecimento explícito em conhecimento tácito. Destacaram-se como 

Estados de Ego de alta influência Pai Atencioso, Adulto, Criança Adaptada e Pequeno Professor 

em circuito positivo, demonstrando que compreensão, consciência, atenção, intuição e 

racionalidade, dentre outros, são comportamentos que estimulam no momento da 

aprendizagem. Por fim, compreende-se que esta pesquisa demonstra em seu resultado a 

possibilidade concreta de avanços no campo de estudo de aproximação entre a Análise 

Transacional e a Gestão do Conhecimento. 

 

Palavras-chave: Análise Transacional. Estados de Ego. Conversão do conhecimento. Modelo 

SECI.  



 

ABSTRACT 

 

Recognized as an important organizational factor since the late 1960s, the knowledge for its 

creation and increase must go through the process of converting tacit to explicit knowledge and 

the capacity of individuals to share and internalize existing knowledge. Knowledge sharing, in 

turn, is linked to the social process of establishing trust to stimulate communication between 

individuals. Establishing this atmosphere of trust is challenging for managers, because 

depending on how it is conducted, the exchange of knowledge carries the fear of changes in 

relation to power structures. The knowledge conversion modes established by the SECI Model 

allow the fluidity of tacit and explicit knowledge between the individual, group, organizational 

and inter-organizational levels, but applying the model itself is not enough, for the successful 

conversion of organizational knowledge it is necessary go further and use tools that stimulate 

cognitive and affective confidence. From Psychology there are approaches that help in directing 

behavior and among them is Transactional Analysis, in which the individual's visible behavior 

is studied so that he can self-direct his behaviors and feelings in various daily situations, this 

study aimed to propose a model conceptual evaluation of Ego States in the knowledge 

conversion modes established by the SECI Model. Using the Delphi technique and Factor 

Analysis, three latent factors were highlighted in each mode of knowledge conversion, 

categorizing the Ego States of high influence, medium influence, and low influence. There is a 

variation between Ego States of high influence for each of the conversion modes, for the 

Socialization conversion mode, the Ego States in the negative circuit stood out as high 

influence, at first, the negative circuit is considered as bad, but when considering that in 

Socialization the conversion of tacit knowledge into tacit occurs, and that the process occurs 

with the sharing of mental models and / or technical skills, it is necessary to consider a certain 

level of selfishness, criticality , anxiety and submission. The Externalization conversion mode 

presented the Adapted Child in its positive circuit as a State of Ego with high influence, that is, 

assertive, friendly and attentive behavior for articulating tacit knowledge in explicit concepts 

and stimulating the use of metaphors, analogies, concepts, hypotheses or models. When 

demonstrating the behavior of CA there is a stimulus for the explanation of tacit knowledge. 

The Combination conversion mode, facilitates consultation in documents, communication 

networks (organizational systems), conversations using the media, meetings, with the 

conversion of explicit knowledge to explicit, aims to systematize concepts, that is, classify, 

categorize, and recombine for knowledge creation. The State of Ego Little Teacher in its 

positive circuit was identified as having a high influence in this conversion mode, considering 

its intuitive behavioral characteristic. Finally, related to “learning by doing” the conversion 

mode acts in the conversion of explicit knowledge into tacit knowledge. They stood out as Ego 

States of high influence Attentive Father, Adult, Adapted Child and Little Teacher in a positive 

circuit, demonstrating that understanding, awareness, attention, intuition and rationality, among 

others, are behaviors that stimulate at the time of learning. Finally, it is understood that this 

research demonstrates in its result the concrete possibility of advances in the field of study of 

approximation between Transactional Analysis and Knowledge Management. 

 

Keywords: Transactional Analysis. Ego states. Conversion of knowledge. SECI model. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Em 1597, Francis Bacon afirmou que “Conhecimento é Poder”, em 1998, Peter 

Drucker destacou o conhecimento como vantagem competitiva para as organizações, e desde 

então, um dos processos centrais para as organizações é o compartilhamento de conhecimento 

entre os colaboradores, de forma a transformar este conhecimento individual em conhecimento 

organizacional. No entanto, embora seja o processo central, estabelecer uma atmosfera de 

confiança para o compartilhamento do conhecimento entre os indivíduos torna-se desafiador 

para os gestores. 

Swift e Hwang (2013) chamam a atenção para o fato de que as pessoas envolvidas na 

organização demonstram incertezas no processo de compartilhamento do conhecimento por 

medo de mudanças nas estruturas de poder. 

Quando bem direcionado o processo de compartilhamento de conhecimento dentro das 

organizações leva ao aprendizado organizacional se “alguma de suas unidades adquire 

conhecimento que reconhece ser potencialmente útil para a organização" (Huber, 1991).  

Ipe (2003, p. 337) destaca que “cada vez mais organizações estão tentando 

implementar sistemas e práticas de gestão de conhecimento para usar com mais eficiência o 

conhecimento que possuem”. A criação e incremento do conhecimento organizacional passa 

pelo processo de conversão do conhecimento tácito para explícito e pela capacidade dos 

indivíduos em compartilhar e internalizar os conhecimentos existentes. 

Nonaka e Takeuchi (1997) destacam quatro modos para a conversão do conhecimento, 

sendo eles: Socialização, Externalização, Combinação e Internalização. Conhecido como 

Modelo SECI de conversão do conhecimento, estes modos de conversão permitem a fluidez 

dos conhecimentos tácito e explicito entre os níveis individual, de grupo, organizacional e inter 

organizacional. 

Para Vasilache (2008), entre a aprendizagem organizacional e a gestão do 

conhecimento existe um ponto comum, no qual está o reconhecimento de que o conhecimento 

é sempre criado de novo, não sendo, portanto, apenas transmitido entre os indivíduos, mas sim, 

compartilhado entre eles. 

Nas organizações, os treinamentos formais, melhoria de processos, interações formais 

e informais entre os colaboradores propiciam espaços de conversão do conhecimento, que pode 

ser entendido como algo estocável e fluído, existindo condições que atuam como facilitadoras 
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ou inibidoras deste fluxo. Estas condições são dividias, por Mooradian, Renzl e Matzler (2006) 

entre fatores de conhecimento, fatores individuais, fatores gerenciais e fatores ambientais. 

Swift e Hwang (2013) estudaram a correlação entre a confiança cognitiva e afetiva no 

processo de compartilhamento de conhecimento e aprendizagem organizacional, tendo como 

resultado, após entrevistar 157 pessoas, que enquanto a confiança afetiva tem correlação mais 

forte com o compartilhamento de conhecimento, com o processo de aprendizagem 

organizacional, o fator com maior força de correlação é a confiança cognitiva. 

 A conversão do conhecimento se estabelece a partir de comunicação informal e 

formal, podendo ser esta verbal ou não verbal, com ou sem a utilização de ferramentas de 

suporte, como sistemas de informação e comunicação, documentos e outros.  

Enquanto a comunicação verbal é composta de palavras e frases, tom de voz, o ritmo 

e o volume impostos, a comunicação não verbal está relacionada com expressões faciais e 

corporais do indivíduo, como, por exemplo, sua postura, ritmo respiratório e a intensidade dos 

gestos. 

Compreende-se assim, que os processos relacionados com a conversão do 

conhecimento estão diretamente relacionados com a forma de comunicação estabelecida entre 

os indivíduos e a sua capacidade de estabelecer vínculos de confiança afetiva e cognitiva.  

Davidoff (2001) fala sobre cognições e emoções afirmando que as atividades 

cognitivas são de modo geral acompanhadas por emoções, como por exemplo, a afetividade 

vivida em determinado momento ou o sentimento de gostar ou não de algo. 

Da área da Psicologia surgem abordagens que auxiliam no direcionamento do 

comportamento para a compreensão dos sentimentos, emoções, autoconhecimento e 

autocontrole dos comportamentos.  Dentro deste autoconhecimento e autocontrole no 

comportamento, o ser humano pode direcionar sua comunicação, sendo a comunicação 

proposital que “tem por finalidade causar um efeito sobre o receptor da informação; e a resposta 

do receptor influencia a continuidade da comunicação” (DAVIDOFF, 2001, p.262). 

Noordzij, Newman-norlund, Ruiter, Hagoort, Levinson e Toni (2010), estudam a 

Comunicação Intencional e afirmam que os atos comunicativos dos humanos têm base também 

em previsão do reconhecimento de intenção do receptor. Definem que “A Comunicação 

Intencional vai muito além, exigindo a capacidade de sinalizar as próprias intenções, ou seja, 

selecionar qual número indefinido de comportamentos possíveis é mais provável de ser 

interpretado por um destinatário como transmitindo uma intenção comunicativa específica” 
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(NOORDZIJ; NEWMAN-NORLUND; RUITER; HAGOORT; LEVINSON; TONI, 2010, p. 

3). 

A Análise Transacional (AT), desenvolvida por Eric Berne entre os anos de 1910 a 

1970, apresenta técnicas que podem ser utilizadas para a compreensão da dinâmica 

comportamental, de modo que as pessoas consigam autodirigir seus comportamentos e 

sentimentos nas variadas situações diárias (KRAUSZ, 1986).  

Para fins de aplicação, a AT é baseada em quatro momentos, chamados de: (1) Análise 

Estrutural; (2) Análise Transacional (mesmo nome da teoria); (3) Análise de Jogos; e (4) 

Análise de Argumentos. 

Na Análise Estrutural, estuda-se o comportamento visível do indivíduo composto por 

três manifestações do ego definidos por Estado de Ego Pai, Estado de Ego Adulto e Estado 

de Ego Criança. A representação destes é chamada de Sistema PAC, seguindo a mesma 

nomenclatura em inglês (Parent-Adult-Child). Estes Estados de Ego foram definidos por Berne 

que entendia que todos passam por experiências ao longo da vida que marcam a forma de ser 

por criar memória. 

O momento da Análise Transacional, está relacionado com a análise das comunicações 

interpessoais. Considera-se que os estímulos e respostas emitidos pelas pessoas para 

comunicar-se entre si geram as transações que podem ser classificadas em: transações 

complementares, transações cruzadas e transações ulteriores ou ocultas.  

Mantendo o foco na forma de relacionamentos interpessoais, a etapa da Análise de 

Jogos identifica a forma como o tempo diário é ocupado pelas pessoas e seus relacionamentos, 

podendo ser composto de: isolamento, ritual, passatempo, atividade, jogos psicológicos e 

intimidade. 

Por fim, quando chega a Análise de Argumentos, Eric Berne compreende que todos 

podem mudar sua forma de comportamento para extrair o melhor de suas relações, sendo que 

para isso precisa ter consciência de seu modo atual. O Argumento refere-se a nossa forma de 

agir e se comportar diante das situações, são cinco (05) os tipos de Argumento apresentados: 

Triunfador, Vencedor, Carreirista, Não Vencedor e Perdedor. 

Desta forma, considerando que a Análise Transacional trabalha com a observação e 

adequação do comportamento humano em suas relações interpessoais, e que a conversão do 

conhecimento em suas diferentes etapas ocorre necessariamente com a troca de conhecimento 

entre os indivíduos, implicando aqui seu contexto e comportamento,  surge a questão de 
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pesquisa: de que forma a Análise Transacional pode atuar como facilitadora nos modos de 

conversão do conhecimento estabelecidos pelo Modelo SECI? 

 

1.1  OBJETIVO GERAL 

 

Propor um modelo conceitual de avaliação dos Estados de Ego nos modos de 

conversão do conhecimento estabelecidos pelo Modelo SECI. 

 

1.1.1  Objetivos Específicos 

 

• Descrever as características dos modos de conversão do conhecimento 

estabelecidos pelo Modelo SECI. 

• Descrever as características e comportamentos relacionados aos Estados de 

Ego da Análise Transacional. 

• Determinar fatores latentes nos modos de conversão do conhecimento. 

 

 

1.2  JUSTIFICATIVA E IMPORTÂNCIA DO TRABALHO 

 

Ao considerar o ambiente organizacional, Casali (2009) afirma que as emoções que 

advém dos sentidos transmitidos pela troca comunicacional e atribuídas as situações podem 

influenciar a dinâmica organizacional. 

Nesse sentido, é possível destacar a função desenhada por Kurt Lewin e apresentada 

em Mitroff (1981, p. 168) que diz que o comportamento é igual a junção das propriedades 

internas da pessoa e das propriedades externas. 

 

B = f (P,S)                                                                                                           (1) 

 

Onde: 

B – Comportamento 

P – representa todas as propriedades internas da pessoa (como personalidade, 

motivação, necessidades, disposições e ansiedades) 

S – representa todas as propriedades ou características da situação externa à pessoa 

(por exemplo, clima organizacional, estrutura, demandas, os requisitos de situação, trabalho ou 

tarefa). 
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Dentro das organizações, a união destes diferentes comportamentos se reúne para 

compor a Cultura Organizacional, de acordo com os autores Pacanowsky e O’donnell-Trujillo 

(1982), trata-se de uma construção de sentido para aquela realidade.  

Diante disto, a presente pesquisa justifica-se cientificamente pela união de duas teorias 

que, do ponto de vista do pesquisador, são complementares e as quais atuando em conjunto 

poderão apresentar resultado significativo para a Gestão do Conhecimento nas organizações, 

sendo está a possibilidade e justificativa de cunho prático. 

Os autores da Teoria da Criação do Conhecimento, Nonaka e Takeuchi, descrevem ao 

longo de seus trabalhos a necessidade de criação de um ambiente com contexto propício para 

criação de conhecimento, sendo que este processo de criação acontece quando está em 

funcionamento a Espiral do Conhecimento ou, como também são conhecidos, os modos de 

conversão do conhecimento, que tem como ponto de partida a comunicação entre os indivíduos. 

Neste aspecto entra a teoria da Análise Transacional, um conjunto integrado de 

conhecimentos que permite ao indivíduo e a organização desenvolver-se em seus aspectos 

relacionais, sejam eles intrapessoais, interpessoais ou sociais através do autoconhecimento 

sobre sua dinâmica, como facilitadora para a comunicação entre indivíduos. 

É no entrelace das teorias que se encontra o ineditismo desta tese, pois embora a 

Análise Transacional tenha uma larga utilização em diferentes campos da área organizacional, 

não é evidente na literatura a sua utilização em relação a conversão do conhecimento.  

Para uma visão geral dos temas pesquisados, inicialmente se apresenta uma revisão 

integrativa da literatura (APÊNDICE A), na qual os termos Análise Transacional e 

Organizações foram pesquisados nas bases de dados multidisciplinares Scopus e Web of Science 

(WoS). 

Para o termo Análise Transacional (AT) utilizou-se "transactional analys*" OR 

"transational analys*" e para o termo Organizações utilizou-se como variável de busca 

“enterpreis*” OR “Organization*” OR “compan*”. Em ambas as bases, a pesquisa foi feita 

em título, resumo e palavras-chave. Após a busca e filtros de leitura realizados, restaram para 

leitura integral 51 documentos.  

O uso da AT pelas organizações, de acordo com os artigos analisados, está relacionado 

com a gestão estratégica organizacional e treinamento de equipes, com pesquisas que se 

destinam à aplicação da AT no marketing, em negociação, aspectos de liderança e clima 

organizacional, além da comunicação, que é o principal aspecto da AT.  
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Não foram encontradas, neste recorte de pesquisa, aplicações de AT relacionadas à 

Gestão do Conhecimento Organizacional. Em busca desta resposta, decidiu-se por realizar uma 

busca complementar nas bases de dados, agora utilizando os termos “Gestão do Conhecimento” 

e “Análise Transacional”. Desta busca, 3 documentos apresentaram relação direta entre os 

termos. 

Por ter um caráter de análise de interações, a AT é utilizada em vários estudos 

relacionados com a troca de informações entre os personagens, de um modo geral, sempre 

buscando a compreensão dos Estados de Ego utilizados nas transações e realizando a análise de 

transações e jogos, para entender e corrigir as interações, conseguindo uma comunicação mais 

efetiva entre as partes. 

Em relação específica da ligação entre AT e o Modelo SECI, buscas realizadas nas 

bases de dados Scopus, Web of Science, e no Transactional Analysis Journal não retornam 

documentos. 

 

1.3 ADERÊNCIA AO EGC 

 

A ciência moderna é caracterizada por sua crescente especialização, determinada pela 

enorme soma de dados, pela complexidade das técnicas e das estruturas teóricas de 

cada campo. Assim, a ciência está dividida em inumeráveis disciplinas que geram 

continuamente novas subdisciplinas. Em consequência, o físico, o biologista, o 

psicólogo e o cientista social estão, por assim dizer, encapsulados em seus universos 

privados, sendo difícil conseguir que uma palavra passe de um casulo para outro 

(BERTALANFFY, 2013, p. 54). 

 

Esta atenção à interdisciplinaridade iniciada nos anos de 1930 e amplamente discutida 

por pensadores nos anos de 1960, como a Teoria Geral dos Sistemas, suas derivações e teorias 

desenvolvidas paralela e/ou simultaneamente, consolidou-se no Brasil no ano de 1999, quando 

a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) criou a área 

Multidisciplinar (mais tarde com o nome de Interdisciplinar), reconhecendo a necessidade de 

mudanças na observação de problemas complexos (SILVA; PIMENTA; SPANHOL, 2014). 

Em 2004 tem início o Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do 

Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina (PPGEGC/UFSC), um programa 

interdisciplinar que visa aliar ciência, tecnologia e inovação em suas três grandes áreas de 

pesquisa, quais sejam: gestão, mídia e engenharia do conhecimento (SILVA; PIMENTA; 

SPANHOL, 2014). 
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Inserida no PPGEGC, esta pesquisa assume seu caráter interdisciplinar em diversos 

aspectos, primeiro, ao trabalhar com teorias que são em suas raízes consideradas 

interdisciplinares e segundo, pelo objetivo de relacioná-las gerando um novo conhecimento e 

contribuindo para o avanço da ciência. 

Berne (1985) destaca que a Análise Transacional tem como propriedades significativas 

observações que percorrem os campos da Neurofisiologia (relacionado ao poder de comando 

de cada estado do ego), Ciências Sociais (ao considerar a adaptabilidade comportamental com 

a situação na qual está inserido), Psicanálise (em relação a sua fluidez biológica, considerando 

suas experiências prévias), e Psicologia (em relação a sua mentalidade e forma como reagem e 

lidam com os fenômenos experienciados). 

Com relação ao Modelo SECI, a interdisciplinaridade é vista em sua preocupação com 

diferentes áreas conceituais, tais como a Teoria da Informação, aspectos de Gestão e 

Engenharia, Tecnologias da Informação e Comunicação e da Psicologia. 

No entanto, a aderência desta pesquisa ao PPGEGC vai além do seu caráter 

interdisciplinar, tendo como foco o objeto de estudo do programa, o conhecimento, 

reconhecendo-o tanto quanto processo quanto como produto. 

Assim, além do conhecimento ser parte importante do fluxo da Espiral do 

Conhecimento e estar presente nos fluxos de transações, é o resultado destas ações, obtido na 

criação de conhecimento. 

Na busca realizada no banco de teses e dissertações do PPGEGC não foi encontrado 

nenhum trabalho com o tema Análise Transacional, já com a busca utilizando o termo “Modelo 

SECI” dois trabalhos resultam e são listados no Quadro 1:  
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Quadro 1 - Teses (T) e Dissertações (D) do PPGEGC encontradas com o termo "Modelo 

SECI" 

Autor/Título Ano Orientador T/D 

ALVES, Lourdes. Gestão em Instituições de Educação 

Superior: Proposta de Referencial Fundamentado na 

Abordagem da Gestão do Conhecimento. 

2016 Prof. Dr. Sílvio 

Serafim da Luz 

Filho 

T 

MARTINS FILHO, Vilson. Design Thinking e a Criação de 

Ativos do Conhecimento na Atividade Docente. 

2016 Prof. Dr. 

Francisco 

Antônio Pereira 

Fialho 

T 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Destes, o estudo de Martins Filho (2016) teve como objetivo “verificar a contribuição 

do Design Thinking para a criação de ativos do conhecimento em um programa de capacitação 

docente” e “observou a conversão do conhecimento em arquiteturas SECI e Ba na forma de um 

programa de capacitação de Ativos de Conhecimento na forma de um programa de capacitação 

docente” (MARTINS FILHO, 2016, p. 49). 

Quando o termo de busca é alterado para “Espiral do Conhecimento”, resultam as 

pesquisas relacionadas no Quadro 2: 

 

Quadro 2 - Teses (T) e Dissertações (D) do PPGEGC encontradas com o termo “Espiral do 

conhecimento” 

Autor/Título Ano Orientador T/D 

DOROW, Patrícia. Fernanda. Compreensão do 

compartilhamento do conhecimento em atividades 

intensivas em conhecimento em organizações de 

diagnóstico por imagem. 

2017 

Prof. Dr. 

Gregório 

Varvakis 

T 

SOARES, Aline Pereira. Gestão do Conhecimento e 

Conflitos Organizacionais em EaD: Construção de uma 

Teoria Substantiva. 

2012 

Prof. Dr. João 

Bosco da Mota 

Alves 

T 

FERNANDES, Luciano Lazzaris. Gestão do 

conhecimento em projetos de extensão universitária 

direcionados às pessoas com deficiência. 

2009 

Profa. Dra. 

Marina 

Keiko Nakayama 

T 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 
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Embora estas pesquisas trabalhem aspectos da Gestão do Conhecimento e citem 

também a Espiral do Conhecimento, não abordam o tema de Análise Transacional, além de 

demonstrarem foco em áreas específicas, tais quais, organizações de diagnóstico por imagem, 

ambientes de educação a distância e projetos de extensão universitária. 

Em uma busca ampla por títulos que apresentem proximidade com o tema pesquisado, 

resultam os estudos destacados no Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Teses (T) e Dissertações (D) do PPGEGC parcialmente relacionadas com o tema 

da pesquisa. 

Autor/Título Ano Orientador T/D 

LACERDA, Mário Roberto. Miranda Mapeamento da 

disposição individual de compartilhar conhecimento a 

partir dos níveis de consciência informados pela teoria e 

instrumento de Loevinger. Dissertação, 2011. 

2011 

Profª. Dra. 

Marina Keiko 

Nakayama 

D 

SCHMITT, Sabrina Rebelo. Fatores críticos de sucesso à 

manutenção de Comunidades de Prática e suas dimensões 

de análise. Dissertação, 2012. 

2012 
Prof. Dr. Paulo 

Maurício Selig 
D 

RABELO, Ricardo Alves. Análise da Relação entre 

Intimidade e Compartilhamento de Conhecimento em 

Grupos nos Processos de Desenvolvimento 

Organizacional. Dissertação, 2013. 

2013 

Prof. Dr. 

Gregório 

Varvakis 

D 

TECCHIO, Edivandro Luiz. A Influência da 

Espiritualidade no Processo de Gestão do Conhecimento 

em Empresas de Base Tecnológicas. Tese, 2015. 

2015 

Prof. Dr. 

Cristiano Castro 

de Almeida 

Cunha 

T 

SENA, Marco Antônio Cardoso. Processos de 

conhecimento como parte integrante dos processos de 

negócio: um modelo aplicado fundamentado na 

integração entre Gestão do Conhecimento e Business 

Process Management. 

2015 
Prof. Dra. Lia 

Caetano Bastos 
T 

WILLERDING, Inara Antunes Vieira. Arquétipo para o 

compartilhamento do conhecimento à luz da estética 
2015 

Profa. Dra. Édis 

Mafra Lapolli 
T 
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organizacional e da gestão empreendedora. 

LASSO, Ana Laura. Método para o compartilhamento do 

conhecimento do especialista usado no processo de 

tomada de decisão. 

2016 

Prof. Dr. 

Gregório 

Varvakis 

D 

TARTARI, Jaqueline de Souza. Identificação de Lead 

Users para Comunidades de Práticas Virtuais Voltadas à 

Inovação Utilizando o Eneagrama. Dissertação, 2016. 

2016 

Prof. Drª 

Gertrudes 

Aparecida 

Dandolini 

D 

DÁVILA, Guillermo Antonio. Relações Entre Práticas de 

Gestão do Conhecimento, Capacidade Absortiva e 

Desempenho: Evidências do Sul do Brasil. Tese, 2016. 

2016 

Prof. Dr. 

Gregório 

Varvakis 

T 

LEONARDI, Juliana. Ferramenta Avaliativa de Relações 

Dimensionais na Criação de Conhecimento. Tese, 2017. 
2017 

Prof. Dr. Rogério 

Cid Bastos 
T 

PEPULIM, Maria Elizabeth Horn. Diretrizes para o 

gerenciamento das barreiras culturais à efetivação da 

Gestão do Conhecimento nas organizações públicas. 

Tese, 2017 

2017 

Prof. Dr. 

Francisco 

Antonio Pereira 

Fialho 

T 

CAVENAGHI, Beatriz de Araujo. O corpo como mídia: 

códigos para a gestão da comunicação não verbal no 

telejornalismo. Tese, 2018. 

2018 
Profa. Dra. Maria 

José Baldessar 
T 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Considera-se a aproximação do tema proposto pois em sua maioria, os estudos 

destacados trabalham com o indivíduo e tem a preocupação com a efetividade do 

compartilhamento de conhecimento do indivíduo, ponto inicial da Espiral do Conhecimento, 

na Socialização, onde ocorre o compartilhamento de conhecimento tácito. 

Esta tese soma-se então aos estudos já apresentados proporcionando o enriquecimento 

do campo de pesquisa e sugerindo que a Análise Transacional, enquanto facilitadora dos modos 

de conversão do conhecimento do Modelo SECI, poderá ser utilizada também na aplicação de 

ferramentas descritas por tais estudos, como, por exemplo, soma-se à comunicação não verbal 

no jornalismo, contribuindo para a redução de barreiras culturais no processo de implantação 

da Gestão do Conhecimento, dentre outras aplicações. 
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1.4 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

Não serão abordadas as teorias de Criação do Conhecimento e Análise Transacional 

em sua totalidade e complexidade. Para esta aproximação inicial das teorias, considerar-se-á:  

• Análise Transacional 

o Estados de Ego 

• Teoria da Criação do Conhecimento 

o Modos de conversão do conhecimento apresentados no Modelo 

SECI. 

 

Considerar-se também a criação do conhecimento em nível de indivíduo. 

 

1.5 ESTRUTURA DO ESTUDO 

 

Este estudo está estruturado em cinco (5) capítulos, sendo o primeiro capítulo 

introdutório, trazendo ao leitor uma aproximação com o tema, a apresentação dos objetivos 

geral e específicos, aderência da pesquisa ao Programa de Pós-graduação em Engenharia e 

Gestão do Conhecimento, justificativa e delimitação da pesquisa. 

O Capítulo 2 apresenta a revisão de literatura abordando a parte conceitual para os 

temas de Gestão do Conhecimento, Modelo SECI e Análise Transacional, os quais servem de 

embasamento para o desenvolvimento da pesquisa e análise dos resultados. 

Na sequência, o Capítulo 3 descreve os métodos de pesquisa utilizados, enquanto o 

Capítulo 4 mostra os resultados obtidos. Por fim, o Capítulo 5 traz as conclusões do estudo 

realizado e as perspectivas de trabalhos futuros. Nos Apêndices e Anexos, é possível encontrar 

textos, tabelas, quadros e figuras complementares. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

Abordam-se neste capítulo os temas Análise Transacional, Gestão do Conhecimento e 

Modelo SECI.  

 

RESUMO DO CAPÍTULO 

 

Passando para a conceituação e descrição dos temas, o primeiro abordado foi a Gestão 

do Conhecimento, seguido pelo Modelo SECI e posteriormente pela Análise Transacional. 

Os estudos sobre Gestão do Conhecimento organizacional, que tiveram destaque 

inicialmente na década de sessenta, a cada ano e, principalmente em tempos atuais, de economia 

baseada em conhecimento, fazem crescer o número de pesquisadores interessados no tema.  

Em 2019, por exemplo, ao pesquisar o termo “knowledge management” nas bases de 

dados Scopus e WoS, tem-se como retorno, respectivamente, 67.848 e 22.354 documentos. 

Dentre os estudos de destaque sobre o tema estão os artigos escritos por Ikujiro 

Nonaka, Hirotaka Takeuchi e seus colaboradores. Com estudos que seguem uma linha de 

raciocínio. Em 1995, estes autores publicaram o livro Criação de conhecimento na empresa: 

como as empresas japonesas geram a dinâmica da inovação. A obra foi publicada após vários 

artigos que tratam dos conceitos de Autonomia, em relação à autonomia da equipe de criação, 

Ordem e Caos organizacional ou Flutuação, referindo-se à capacidade da organização de 

manter ativa a criação de informações e conhecimentos, e Redundância de informações, 

relacionada com a quantidade de pessoas envolvidas e a flexibilidade no processo de construção 

de novos produtos e/ou estratégias.  

Com a publicação deste livro, tornou-se maior o acesso e conhecimento da matriz dos 

modos de conversão do conhecimento, quais sejam: Socialização, Externalização, Combinação 

e Internalização, que haviam sido publicados em artigo científico no ano de 1994, por Nonaka. 

Mais adiante, esta matriz passou a ser reconhecida como Modelo SECI ou Espiral do 

Conhecimento. Estes modos de conversão proporcionam a conversão dos conhecimentos tácito 

e explícito, e conforme destacam os autores, em um movimento que não cessa, por isso, pode 

ser pensado como uma espiral. 

Esta teoria que iniciou falando da criação de informações avançou para a criação de 

conhecimento e, como processo de criação do conhecimento para a inovação das organizações 

como objetivo, foi ganhando corpo nos anos seguintes. Foram acrescidos à teoria os conceitos 
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de Relação com TI (1996), Ativista do conhecimento (1997), Ambiente Ba (1998), Distrito 

Ba (1999), Taxa de Conversão do Conhecimento e o Custo da criação do Conhecimento 

(2000), Ativos do conhecimento (2000), Liderança distribuída (2000, 2002), 

Direcionadores de objetivo (2005), Phronesis (2007), Conhecimento tácito de grupo (2008) 

e Organização fractal dinâmica (2014). 

O capítulo seguinte apresenta os principais conceitos da Análise Transacional, uma 

teoria de Psicologia Social que derivou dos estudos sobre intuição do psiquiatra Eric Berne, 

entre os anos de 1940 e 1960. 

A AT pode ser conceituada como um conjunto integrado de conhecimentos que 

permite ao indivíduo e à organização desenvolver-se em seus aspectos relacionais, sejam eles 

intrapessoais, interpessoais ou sociais, através do autoconhecimento sobre sua dinâmica. 

Para fins de aplicação, a AT é baseada em quatro momentos, chamados de Análise 

Estrutural, Análise Transacional, Análise de Jogos e a Análise de Argumentos. Um tratamento 

não utiliza necessariamente todas as etapas, mas, se as contemplar, elas devem ocorrer 

respectivamente. 

A primeira etapa tem como objetivo a identificação e a análise dos Estados do Ego. Os 

Estados de Ego são: Pai, Adulto e Criança. Berne apresentou também a possibilidade de 

subdivisão dos Estados de Ego, quais sejam: Pai Crítico (PC), Pai Protetor (PP), Adulto (A), 

Criança Livre (CL), Pequeno Professor (PqProf) e Criança Adaptada (CA), sendo que esta 

última se subdivide em Criança Adaptada Rebelde (CAR) e Criança Adaptada Submissa (CAS). 

Estas subdivisões podem ser percebidas nos indivíduos de forma verbal e/ou não verbal. 

Nestas divisões não existe a relação de que um estado é positivo e outro é negativo, 

pois compreende-se que ambos podem ser bons ou ruins, dependendo da forma com que são 

utilizados e potencializados. Pode, no entanto, ocorrer a Contaminação de um Estado de Ego 

pelo outro. Esta Contaminação pode ser simples, quando apenas um Estado de Ego consegue 

infiltrar-se no Adulto ou pode ser uma Contaminação dupla, quando os dois Estados de Ego 

conseguem infiltrar o Adulto. Outra possibilidade de movimento na estrutura dos Estados de 

Ego é a Exclusão, que ocorre quando um ou mais Estados de Ego deixam de ser utilizados pelo 

indivíduo. 

Após este momento é possível, então, passar para a segunda etapa da AT, que tem 

como objetivo analisar as transações. Essas transações podem ocorrer de forma complementar, 

cruzada ou ulterior. A terceira etapa da AT é a estruturação do tempo. De acordo com a teoria, 
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as formas como as pessoas transacionam pode ocorrer de seis maneiras diferentes: Isolamento, 

Ritual, Passatempo, Atividade, Jogos Psicológicos e Intimidade ou Nivelamento.  

Por fim, em um quarto momento, a AT sugere a Análise de argumentos, sendo que, 

por argumentos, compreende-se as tentativas de corresponder às expectativas das figuras de 

Pai, ou seja, a forma de agir, pensar e sentir com base em comportamentos e valores que o 

indivíduo registrou das interações parentais. Os argumentos utilizados podem ser basicamente 

classificados em: vencedores; não vencedores ou empatadores; e perdedores. 

 

2.1   GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

Embora a literatura aponte que os registros sobre Gestão do Conhecimento (GC) datem 

de mais de 4 mil anos, com os primeiros conceitos e aplicações práticas relacionadas com a 

agricultura egípcia e todo o conhecimento dos sacerdotes em relação às inundações do Nilo 

(DRUCKER, 1976; SERENKO, 2013), as discussões sobre Gestão do Conhecimento (GC) 

ganharam destaque no início dos anos de 1960 e tem evoluído ao longo dos anos, sendo a GC 

consolidada como uma disciplina que, de acordo com Gaviria-marin, Merigób e Baier-fuentesc 

(2018, in press) “desenvolveu-se com as características de um campo científico bem definido, 

exibindo uma rica estrutura acadêmica para incentivar a pesquisa no campo” (p. 1). 

Este avanço da GC está relacionado com o número sempre crescente de publicações 

sobre o tema. Em janeiro de 2019, por exemplo, ao colocar o termo “knowledge management” 

nas bases de dados Scopus e WoS, tivemos como retorno, respectivamente, 67.848 e 22.354 

documentos. 

Entre os anos de 1980 e 1990, as ferramentas de tecnologia da informação começaram 

a ter destaque pela capacidade de armazenar e transmitir as informações necessárias para o 

desenvolvimento das atividades organizacionais. Neste período, a necessidade de classificar e 

diferenciar informação de conhecimento e definir cada um deles ficou em evidência. Boisot, 

então, caracterizou o conhecimento em “codificado” e “não codificado”, mais tarde, Nonaka 

avançou nas classificações de Boisot e conceituou o conhecimento tácito e o explícito 

(TZORTZAKI; MIHIOTIS, 2014). 

Na definição de Musen (1992, p. 437) “o conhecimento é uma mercadoria que pode 

ser replicada e movida de um lugar para outro - uma substância que pode ser adquirida de 

especialistas humanos e transferida de um sistema ou programa de computador para outro”. 
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Nas discussões sobre qual dos conhecimentos é mais valioso para a organização, se o 

tácito ou o explícito, embora uma linha de autores defenda ser o tácito o de maior valor, Alavi 

e Leidner (2001) afirmam que não é possível a escolha de um ou outro, pois tratam-se de 

conhecimentos dependentes e complementares. 

Ainda sobre as diferentes classificações do conhecimento, Alavi e Leidner (2001) 

organizam uma taxonomia na qual mostram que autores classificam o conhecimento como: 

individual e social, declarativo, procedural, causal, condicional, relacional e pragmático. O 

Quadro 4, mostra os resumos da taxonomia criada por Alavi e Leidner (2001) para o 

conhecimento enquanto Perspectivas e Tipos. 

 

Quadro 4 - Taxonomia do termo “Conhecimento” quanto a perspectivas e tipos 

Perspectivas Definição Tipos Definição 

Conhecimento em 

relação aos dados e 

informações 

Dados são fatos, 

números brutos 

Informação é 

processada / dados 

interpretados 

Conhecimento é 

informação 

personalizada 

Tácito 

O conhecimento está 

enraizado em ações, 

experiência e envolvimento 

em contexto específico 

Estado de espírito 

Conhecimento é o 

estado de conhecer e 

entender 

Explícito 
Conhecimento articulado e 

generalizado 

Objeto 

Conhecimento é um 

objeto a ser 

armazenado e 

manipulado 

Individual 
Criado por e inerente ao 

indivíduo 

Processo 

Conhecimento é um 

processo de aplicação 

de conhecimentos 

Social 

Criado por e inerente a 

ações coletivas de um 

grupo 
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Acesso à 

informação 

Conhecimento é uma 

condição de acesso à 

informação 

Declarativo Saber sobre 

Capacidade 

Conhecimento é o 

potencial para 

influenciar a ação 

Procedural Saber como 

 

Causal Saber por que 

Condicional Saber quando 

Relacional Conhecer 

Pragmático 
Conhecimento útil para 

uma organização 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019) adaptado de Alavi e Leidner (2001, p. 111 e 113, 

tradução nossa). 

 

Um dos marcos da GC é o lançamento do livro de Nonaka e Takeuchi em 1995, “The 

Knowledge-Creating Company”, o qual popularizou a matriz dos modos de conversão do 

conhecimento, quais sejam: Socialização, Externalização, Combinação e Internalização, que 

haviam sido publicados em artigo científico no ano de 1994, por Nonaka. 

Neste mesmo período, Drucker introduzia os conceitos de “trabalhador do 

conhecimento” e “empresas intensivas em conhecimento”. Neste aspecto, as empresas que têm 

em seu quadro mais pessoas com domínio de conhecimento têm uma vantagem competitiva. 

Para Drucker (1976), o trabalhador do conhecimento é uma consequência do avanço 

significativo da expectativa de vida da população. O autor diz que, por volta dos anos de 1850, 

a expectativa de vida de uma pessoa era de 30 a 35 anos, sendo que a maioria deste período era 

dedicado a atividades de garantia de subsistência.  

Com o passar dos anos e o avanço desta expectativa para 50 a 55 anos, as pessoas 

puderam dedicar alguma parte de sua vida aos estudos, o que faz emergir a classe de 

trabalhadores do conhecimento, pois “quanto mais tempo ele ficar na escola, mais educação 

será exigida para a admissão num determinado trabalho ou ocupação” (DRUCKER, 1976, p. 

315). 

Atualmente, segundo dados do IBGE (2018), a expectativa de vida estimada no Brasil 

é de 76 anos. A expectativa de vida considerada no mundo é de 89 anos, conforme dados da 

Central Intelligence Agency (2018). Drucker (1976) já alertava para a necessidade de 
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adequação das organizações para receber os trabalhadores do conhecimento, pois estes, 

diferente dos trabalhadores manuais, têm exigências que vão além daquelas que satisfazem as 

suas necessidades básicas. 

Embora muitas organizações já tenham atenção para os trabalhadores do 

conhecimento, muitas ainda trabalham com foco em manutenção de trabalhadores manuais. 

Para manter os trabalhadores do conhecimento ativos é necessário mantê-los motivados, fazer 

com que eles saibam que sua contribuição é importante para a organização, precisam ser 

desafiados pelo conhecimento, ou seja, ter objetivos que lhes exija a utilização do saber. Tarefas 

que não sejam estimulantes tendem a fatigar o trabalhador do conhecimento.  

Sobre as organizações intensivas em conhecimento, Tzortzaki e Mihiotis (2014, p. 32) 

as descrevem como aquelas que “empregam uma porcentagem relativamente alta de 

trabalhadores do conhecimento e consideram o conhecimento como sendo central para sua 

estratégia competitiva”. Para Bello (2017), as organizações intensivas em conhecimento 

apresentam intensidade de conhecimento em suas entregas sejam estas produtos ou serviços, o 

que pode ser considerado um fator estratégico.  

Tzortzaki e Mihiotis (2014, p. 32) salientam que “os trabalhadores do conhecimento 

podem optar por compartilhar ou não compartilhar seus conhecimentos, dependendo de suas 

percepções sobre a justiça das recompensas que recebem da organização” e, avançando neste 

aspecto, tem-se a discussão sobre o conhecimento individual e o conhecimento organizacional. 

O conhecimento individual está relacionado com a capacidade do indivíduo de fazer 

julgamentos e tomar decisões tendo por base o seu saber, enquanto o conhecimento 

organizacional compreende o conhecimento como ativo da organização e que permite aos seus 

colaboradores a tomada de decisões com base no saber coletivo construído. Este conhecimento 

coletivo é conquistado pela organização com a utilização de processos de GC (MERALI, 2000; 

TSOUKAS; VLADIMIROU, 2001). 

Atualmente, a GC é categorizada em quatro grandes fases. Na primeira fase da GC, 

que vai do início dos anos 1960 até o início dos anos 1990, havia uma preocupação por parte 

dos pesquisadores na codificação do conhecimento, na armazenagem do conhecimento 

explícito, dada a ênfase na aprendizagem através das boas práticas e lições aprendidas 

(GAVIRIA-MARIN et al., 2018, in press; SERENKO, 2013; TZORTZAKI; MIHIOTIS, 

2014).  

A segunda fase vai dos anos 1990 até o início dos anos 2000, quando os pesquisadores 

tinham foco maior em pesquisar e descrever os processos de compartilhamento do 
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conhecimento e a conversão do conhecimento tácito em explícito, visando incremento do 

Capital Intelectual (GAVIRIA-MARIN et al., 2018, in press; SERENKO, 2013; TZORTZAKI; 

MIHIOTIS, 2014). 

A terceira fase, que vai dos anos 2000 até o início dos anos de 2010, passa a ter como 

foco de pesquisa redes sociais, suportes autônomos, interação homem-máquina e compreende 

que a GC é estratégica para as organizações (GAVIRIA-MARIN et al., 2018, in press; 

SERENKO, 2013; TZORTZAKI; MIHIOTIS, 2014). 

Por fim, a quarta fase, que vai do início dos anos 2010 e na qual ainda estamos, confere 

destaque para pesquisas de Inteligência Coletiva, avanços tecnológicos que visam o domínio 

da complexidade do conhecimento, como, por exemplo, o aprendizado de máquina. 

(GAVIRIA-MARIN et al., 2018, in press; SERENKO, 2013; TZORTZAKI; MIHIOTIS, 

2014). 

Os avanços nas pesquisas de GC trazem as evoluções também na conceituação do 

termo. O Quadro 5 apresenta conceitos de GC de alguns autores sobre o tema ao longo dos 

anos. 

 

Quadro 5 - Conceitos de GC 

Conceito Autor (Ano) 

“A soma de tudo que as pessoas da empresa sabem que dá 

uma vantagem competitiva no mercado” 

TOM STEWART - Fortune 

(1991) 

Criação de conhecimento, que é seguida pela interpretação 

do conhecimento, disseminação e uso do conhecimento, 

retenção e refinamento do conhecimento. 

DE JARNETT (1996) 

A GC é a construção sistemática, explícita e deliberada, a 

renovação e a aplicação de conhecimento para maximizar a 

eficácia relacionada ao conhecimento de uma empresa e os 

retornos de seus ativos de conhecimento. 

WIIG (1997) 

Um conjunto emergente de design organizacional e 

princípios operacionais, processos, estruturas 

organizacionais, aplicativos e tecnologias que ajudam os 

profissionais do conhecimento a alavancarem 

dramaticamente sua criatividade e capacidade de fornecer 

valor comercial 

GURTEEN (1998) 

Gerenciamento formal do conhecimento para facilitar a 

criação, o acesso, e a reutilização do conhecimento, 

geralmente com a utilização de tecnologia da informação. 

O´LEARY (1998) 

A GC é o processo de capturar a expertise coletiva de uma 

empresa onde quer que ela esteja e distribuí-la onde quer que 

ela possa ajudar a produzir os maiores retornos. 

BLAKE (1998) 

A GC é o gerenciamento da informação, conhecimento e 

experiência disponível para uma organização, sua criação, 
MAYO (1998) 
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captura, armazenamento, disponibilidade e utilização, a fim 

de que as atividades organizacionais construam sobre o que 

já é conhecido e o ampliem ainda mais. 

A GC é o processo sistemático e organizacionalmente 

especificado para adquirir, organizar e comunicar o 

conhecimento dos funcionários, para que outros funcionários 

possam utilizá-lo para ser mais eficaz e produtivo em seu 

trabalho. 

DAVENPORT et al. (1998) 

Processo de criar, capturar e utilizar conhecimento para 

aumentar o desempenho organizacional. 
BASSI (1999) 

Definição baseada em dois tipos de estratégias: 

Personalização e codificação de estratégias de GC. Estratégia 

de personalização: a GC representa o desenvolvimento de 

redes para vincular pessoas, de modo que o conhecimento 

tácito possa ser compartilhado. Estratégia de codificação: GC 

é definida como o desenvolvimento de um sistema de 

documentos eletrônicos que codifica, armazena e dissemina 

e permite a reutilização do conhecimento. 

HANSEN et al. (1999) 

A GC é a ciência de coletar conhecimento organizacional e, 

reconhecendo e compreendendo relacionamentos e padrões, 

transformando-o em informações úteis e acessíveis, além de 

conhecimento valioso. 

LOSHIN (2001) 

A arte de criar valor a partir de ativos intangíveis SVEIBY (2001) 

A GC é primariamente o processo dinâmico de transformar 

uma prática irrefletida em reflexiva, elucidando as regras que 

guiam as atividades da prática, ajudando a dar uma forma 

particular aos entendimentos coletivos e facilitando o 

surgimento do conhecimento heurístico. 

TSOUKAS;VLADIMIROU 

(2001) 

O processo que cria ou localiza o conhecimento e gerencia a 

disseminação e o uso do conhecimento dentro e entre as 

organizações 

DARROCH (2003) 

O propósito da GC é como a organização pode cultivar, 

alavancar e motivar as pessoas para melhorar e compartilhar 

sua capacidade de agir. A GC torna-se uma questão 

estratégica para toda a organização. 

SVEIBY (2005) 

A GC é a criação de processos de gerenciamento e 

infraestrutura para reunir conhecimento e comunidades em 

uma ecologia comum que sustente a criação, utilização e 

retenção de conhecimento. 

SUN; HAO (2006)  

 

Estratégia organizacional focalizada no conhecimento como 

fonte de agregação de valor e vantagem competitiva, 

concretizada em políticas de valoração dos processos de 

aquisição, criação, armazenamento, compartilhamento, 

utilização e reutilização do conhecimento da organização 

STEIL -Instituto Stela 

(2007) 

GC trata da prática de agregar valor à informação e 

disseminá-la, visando ao aproveitamento dos recursos 

existentes na empresa, para sua adaptação e sobrevivência. 

FIALHO et al. (2010) 

Fonte: Tzortzaki e Mihiotis (2014, p. 36); Steil (2007, p. 5); Fialho et al. (2010, p. 36) 
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Os conceitos apresentados entendem a GC como estratégica para as organizações, pois 

realiza a soma dos saberes a fim de aumentar a criatividade, o valor comercial e, por 

consequência, a vantagem competitiva. Para que isto ocorra, é necessário que o projeto de GC 

nas organizações tenha seu foco nas pessoas, processos e tecnologias disponíveis, sempre 

buscando a maximização da eficácia do conjunto. 

Para esta pesquisa, considera-se o conceito de Blake (1998) sendo a GC uma soma de 

processos que trabalham na captura da expertise coletiva de uma empresa para (re)distribuí-la 

onde exista necessidade de produzir melhores retornos.  

Assim, a GC deve ter em seu projeto processos definidos para a 

captura/aquisição/retenção do conhecimento, armazenagem, acesso, disseminação e 

compartilhamento do conhecimento, além de processos que visem o uso e reuso do 

conhecimento disponível, estimulando a criação de novos conhecimentos. 

Alguns autores como Von Krogh e Roos (1995), Nonaka (1994) e Choo (1998) 

dedicaram-se com a construção e apresentação de modelos teóricos para a GC. Destes, Von 

Krogh e Roos (1995) adotam uma abordagem conexionista e afirmam que o conhecimento pode 

ser codificado, assim “tudo o que se conhece é conhecido por alguém” (Von Krogh e Roos, 

1995, p. 50). Com isso, existe a compreensão de que o conhecimento existe no âmbito 

individual e organizacional, sendo que a relação entre os indivíduos proporciona o 

conhecimento em nível social. 

Nonaka (1994), no artigo “Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation” 

apresenta o Modelo SECI (Socialization, Externalization, Combination, Internalization) para a 

conversão do conhecimento tácito em explícito explicando a “Espiral do Conhecimento”, que 

interliga os modos de conversão do conhecimento e permite o avanço do nível de conhecimento 

individual para o organizacional (Vide o Capítulo 2.2). 

Seu modelo considera necessários tanto o conhecimento tácito quanto o explícito, o 

conhecimento individual e o de grupo, além do compartilhamento e difusão do conhecimento, 

de modo a criar conhecimentos e impulsionar a inovação organizacional. 

Choo (1998) apresenta o Modelo Sense-making (Figura 1) no qual considera que os 

estímulos externos à organização servem de gatilho para a criação de sentido, a tomada de 

decisão e a criação de um novo conhecimento. 
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Figura 1 - Modelo de GC Sense-making 

 

Fonte: Choo (1998 apud Dalkir, 2005, p. 59, tradução nossa). 

 

Dalkir (2005), por sua vez, após estudar os ciclos de GC propostos por Wiig (1993), 

Meyer e Zack (1996), McElroy (1999) e Bukowitz e Williams (2003), propôs o que chamou de 

Ciclo Integrado para GC. O ciclo é composto de três etapas (Figura 2): Criação/Captura, 

Compartilhamento/Disseminação e Aquisição/Aplicação. Para a transição entre a 

Captura/Criação e o Compartilhamento/Disseminação, o autor destaca a necessidade de 

Avaliação. Quando a transição no ciclo ocorre entre o Compartilhamento/Disseminação e 

Aquisição/Aplicação, o autor destaca a necessidade de Contextualização. Para a transição entre 

Aquisição/Aplicação e Captura/Criação, o autor destaca a necessidade de Atualização. 

 

Figura 2 - Ciclo Integrado para GC 

 

Fonte: Dalkir (2005, p. 43, tradução nossa). 
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Earl (2001) faz uma crítica ao fato de a GC, por muitas vezes, ser discutida de forma 

teórica e parecer uma realidade prática difícil e distante aos gestores. Com isso, ele buscou 

identificar diferentes aplicações práticas para exemplificar o uso prático da GC nas 

organizações. Sumarizou a existência de três grandes escolas, que são Tecnocrata, Econômica 

e Comportamental. Dentro da Tecnocrata, o autor estabeleceu como intervenções possíveis da 

GC: sistemas, cartográfica e engenharia. Na escola Econômica a intervenção está relacionada 

ao comercial e, na escola Comportamental, as intervenções são relacionadas a organizacional, 

espacial e estratégica (conforme mostra o Quadro 6). 
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Quadro 6 - Escolas da Gestão do Conhecimento 

Escola Tecnocrata Econômica Comportamental 

sistemas cartográfica engenharia comercial organizacional espacial estratégica 

Atributos  

Foco Tecnologia Mapas Processos Renda Redes Espaços Mentalidade 

Objetivo 

Base de 

conhecimento 

Diretórios de 

conhecimento 

Fluxo de 

conhecimento 

Ativos de 

conhecimento 

“Mina do 

conhecimento” 

Knowledge 

pooling 

Troca de 

conhecimento 

Capacidades 

de 

conhecimento 

Unidade Domínio Empreendimento Atividade Saber-como Comunidades Lugares Negócios 

Exemplo Xerox 

Shorko Films 

Bain & Co 

AT&T 

HP 

Frito-Lay 

Dow Chemical 

IBM 

BP Amaco 

Shell 

Skandia 

British Airways 

Skandia 

Unilever 

Fator crítico 

de sucesso 
Conteúdo, 

validação 

Incentivos 

para fornecer 

conteúdo 

Cultura / 

incentivos para 

compartilhar 

conhecimento 

redes para 

conectar pessoas 

Aprendizagem 

de informação 

e conhecimento 

distribuição 

irrestrita 

Times 

especialistas 

Institucionalização 

de processos 

Cultura social 

Intermediários 

do 

conhecimento 

Desenho de 

propósito 

Encorajamento 

Retórica 

Artefatos 

Principal 

contribuição 
Sistemas 

baseados em 

conhecimento 

Perfis e diretórios 

em internet 

Bancos de 

dados 

compartilhados 

Ativo intelectual 

Sistemas de 

processamento e 

registro 

Groupware e 

Intranets 

Acesso a 

ferramentas 

representacionais 

Eclético 

“Filosofia” Codificação Conectividade Capacidade Comercialização Colaboração “Contactividade” Consciência 

Fonte: Earl (2001, p. 217, tradução nossa). 



38 

 

Essas escolas não são exclusivas, ou seja, o autor relata que em algumas organizações 

é possível ver mais de uma acontecendo ao mesmo tempo, no entanto é possível destacar sempre 

uma intervenção dominante (EARL, 2001). 

A escola Tecnocrata está ligada ao uso da tecnologia da informação e comunicação, 

em ferramentas que são capazes de capturar, armazenar, distribuir e processar o conhecimento. 

A escola Econômica, enfatiza a utilização do conhecimento como um ativo de diferencial 

organizacional, aqui os exemplos estão relacionados com o registro de patentes. 

A escola Comportamental, por fim, relaciona-se ao comportamento das pessoas em 

seu ambiente de trabalho e tem como foco proporcionar o compartilhamento do conhecimento 

e a criação de novos conhecimentos, tendo como base a experiência e expertise das pessoas. 

É possível verificar que estas escolas têm seu foco em pessoas, processos e 

tecnologias, e que, embora possam ser aplicadas de forma isolada, a combinação delas, uso de 

ferramentas de tecnologia da informação e comunicação em ambientes que instiguem o 

comportamento de troca de conhecimento e a transformação dele em ativos para a organização, 

constituem um programa de GC. 

Dalkir (2005, p. 26) afirma que “o gerenciamento eficaz do conhecimento exige que 

uma organização identifique, gere, adquira, difunda e capture os benefícios do conhecimento 

que fornecem uma vantagem estratégica para essa organização”. 

No estudo de Gaviria-Marin et al. (2018, in press) (Figura 3), onde realizam o 

agrupamento dos principais termos descritos em artigos sobre aplicação de GC ao longo dos 

anos de 1985 até 1995, é possível verificar a conexão entre processos, tecnologia e 

comportamento de pessoas. 
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Figura 3 - Agrupamento de palavras-chave relacionadas em documentos sobre GC 

 

Fonte: Gaviria-Marin et al. (2018, in press, p. 23). 
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A aplicação da GC nas organizações ocorre por meio dos processos de GC. Alavi e 

Leidner (2001) destacam como processos de GC a Criação de Conhecimento, Armazenamento e 

Recuperação do Conhecimento, Transferência do Conhecimento e Aplicação do Conhecimento. 

Probst, Raub e Romhardt (2000) propõem um modelo para GC com 8 processos, que são: Metas 

do Conhecimento, Identificação, Aquisição, Desenvolvimento, Distribuição, Preservação, Uso e a 

Mensuração.  

Ruggles (1998) buscou identificar, através de entrevistas com executivos de empresas 

que executam GC, quais eram os processos realizados, obtendo como retorno: gerar novos 

conhecimentos, acesso ao conhecimento, uso do conhecimento, incorporação do conhecimento em 

processos, produtos e serviços e a representação do conhecimento. O processo de medição da GC 

apareceu com um número baixo de respostas. 

Raudeliūnienė, Davidavičienė e Jakubavičius (2018, p.547) realizaram uma revisão dos 

autores que publicaram documentos apresentando processos de implantação de GC. Com a análise 

de 30 documentos, elaboraram uma tabela que mostra os processos descritos por cada autor. Os 

autores identificaram como processos de GC: 

 

(1) Objetivos de conhecimento, planejamento; (2) Identificar, relacionar; 

(3) Descoberta, pesquisa, recuperação, acesso, localização, captura; (4) 

Aquisição; (5) Criação, desenvolvimento, geração; (6) Distribuição, 

disseminação, compartilhamento, transferência, conquista do usuário; (7) 

Organização; (8) Preservação, captura, arquivamento; (9) Codificação; 

(10) (Re)combinação; (11) Uso, utilização, integração, incorporação, 

ativação reutilização; (12) Medição, revisão, feedback. 

 

Destacam-se, por aparecer em maior número nos artigos pesquisados por Raudeliūnienė, 

Davidavičienė e Jakubavičius (2018), os processos de: Distribuição; Uso; Criação; Aquisição; 

Preservação. 

Drucker (1976, p. 324) já dizia que “o trabalho com base no conhecimento não é 

facilmente definido em termos quantitativos, podendo, de fato, não se prestar a quantificação 

alguma”. E os estudos atuais demonstram que, de fato, são em número menor os trabalhos que 

tratam sobre a Medição, revisão e feedback da GC, pois considera-se difícil, em muitos casos, 

definir que aspectos devem ser observados e comparados, bem como a forma com que isso deve 

acontecer. 
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Ao colocar os termos “knowledge valuation”, “knowledge assessment”, “knowledge 

rating” e “knowledge evaluation” na Scopus, em uma busca no título, retornam 452 documentos. 

No universo de 67.848 para o termo GC, os documentos referentes a medição/avaliação do 

conhecimento correspondem a 0,67%. 

Ao mapear as palavras-chave destacadas em estudos sobre GC publicados entre os anos 

de 1961 até 2015 (Figura 4), o estudo de Gaviria-Marin et al. (2018, in press) mostra que os 

processos de transferência do conhecimento e compartilhamento do conhecimento são os mais 

visíveis. 

 

Figura 4 - Mapeamento de palavras-chave em estudos de GC 

 

Fonte: Gaviria-Marin et al. (2018, in press, p.22). 

 

Ao considerar os modelos teóricos de GC e os estudos práticos descritos em estudos 

apresentados, salienta-se a importância dos processos de troca/compartilhamento e disseminação 

do conhecimento entre indivíduos para a construção do conhecimento organizacional. 

Para Dalkir (2005) quando as empresas facilitam a relação entre os indivíduos elas 

estimulam o desenvolvimento do conhecimento individual, seu compartilhamento e 
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consequentemente a retenção dele pela organização. Assim, ao pensar na Espiral do Conhecimento 

de Nonaka (1994), por exemplo, percebe-se que, se o compartilhamento do conhecimento não for 

possível, o movimento de conversão pode ser comprometido. 

Compreendendo que para a efetividade da GC nas organizações é necessário ter atenção 

aos processos de GC e, considerando que para que os processos de GC aconteçam é necessário 

que o conhecimento existente seja compartilhado, compreendido, (re)utilizado e apropriado pelas 

pessoas e pela organização, o próximo capítulo trata sobre o Modelo SECI. 

 

 

2.2  MODELO SECI 

 

Em fevereiro de 1994 foi publicado o artigo “Dynamic Theory of Organizational 

Knowledge Creation” de Nonaka na revista “Organization Science”. Trata-se de um dos, se não o 

mais importante artigo do autor, pois é neste documento que ele reúne as bases conceituais de seus 

artigos anteriores (Quadro 7) e apresenta a teoria da criação de conhecimento organizacional. 

 

Quadro 7 - Base de conceitos para a teoria da criação de conhecimento organizacional 

DIMENSÃO EPISTEMOLÓGICA 

Informação 

“um fluxo de mensagens ou significados 

que podem acrescentar, reestruturar ou 

mudar o conhecimento” 

A informação é um meio ou material 

necessário para iniciar e formalizar o 

conhecimento e pode ser visto de 

perspectivas "sintáticas" e "semânticas". 

Conhecimento 

“um processo humano dinâmico de justificar as 

crenças pessoais como parte de uma aspiração 

pela "verdade"” 

Sintática 

Estrutura da 

informação. 

Semântica 

A informação, vista 

do ponto de vista 

semântico, 

significa 

literalmente que ela 

contém um novo 

significado. 

Tácito 

“O conhecimento tácito 

está profundamente 

enraizado na ação, no 

comprometimento e no 

envolvimento em um 

contexto específico”. 

Explícito 

“ou codificado 

refere-se ao 

conhecimento que é 

transmissível em 

forma sistemática” 

Autores de base 
Machlup (1983); Dretske (1981); Shannon e Weaver, 1949 

Michael Polanyi (1966) 

DIMENSÃO ONTOLÓGICA 

Interação social 

Em um nível fundamental, o conhecimento é criado pelos indivíduos. Uma organização não 

pode criar conhecimento sem indivíduos. A organização apoia indivíduos criativos ou fornece 

um contexto para esses indivíduos criarem conhecimento. A criação de conhecimento 
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organizacional, portanto, deve ser entendida em termos de um processo que 

“organizacionalmente” amplifica o conhecimento criado pelos indivíduos e o cristaliza como 

parte da rede de conhecimento da organização. 

COMPROMETIMENTO 

Intenção 

A intenção está preocupada em 

como os indivíduos formam 

sua abordagem ao mundo e 

tentam entender seu ambiente. 

“A intencionalidade da mente 

não apenas cria a possibilidade 

de significado, mas também 

limita sua forma” (Searle, 

1983, p. 166). 

 

Autonomia 

O princípio da 

autonomia pode ser 

aplicado nos níveis 

individual, de grupo e 

organizacional - 

separadamente ou em 

conjunto. 

Indivíduos dentro da 

organização podem ter 

diferentes intenções. 

Cada indivíduo tem sua 

própria personalidade. 

Ao permitir que as 

pessoas ajam de forma 

autônoma, a 

organização pode 

aumentar a 

possibilidade de 

introduzir 

oportunidades 

inesperadas.  

A autonomia individual 

amplia a possibilidade 

de os indivíduos se 

motivarem para formar 

novos conhecimentos. 

A autonomia dá aos 

indivíduos liberdade 

para absorver 

conhecimento. 

Flutuação 

O caos ou a descontinuidade 

podem gerar novos padrões de 

interação entre os indivíduos e 

seu ambiente [...] A flutuação 

ambiental geralmente 

desencadeia o colapso, que se 

refere à interrupção do “estado de 

ser” habitual e confortável de um 

indivíduo. 

Autores de base 
Searle (1969); Searle (1983); Gleick (1987); Winograd e 

Flores (1986) 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019) com base em Nonaka (1994). 

 

Com estes conceitos iniciais, Nonaka descreveu a ideia de conversão do conhecimento 

para apresentar a Espiral do Conhecimento. De acordo com o autor, o termo conversão do 

conhecimento vem de Anderson (1983) em seu estudo “The Architecture of Cognition” baseado 

na psicologia cognitiva e onde trabalhou com a transformação do conhecimento declarativo em 

conhecimento procedural. 
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Nonaka (1994) afirma que, para fins de comparação, o conhecimento declarativo 

aproxima-se do conhecimento explícito, enquanto o procedural aproxima-se do conhecimento 

tácito. Uma limitação apontada ao modelo de Anderson está no fato de que este considera apenas 

a transformação unidirecional do conhecimento declarativo para o procedural. 

A Espiral do Conhecimento admite quatro modos de conversão do conhecimento, a saber: 

“(1) do conhecimento tácito ao conhecimento tácito, (2) do conhecimento explícito ao 

conhecimento explícito, (3) conhecimento tácito ao conhecimento explícito e (4) do conhecimento 

explícito ao conhecimento tácito” (NONAKA, 1994, p. 18). 

Assume-se então que através da interação entre os indivíduos é possível realizar a 

conversão do conhecimento tácito, e que esta transferência e aquisição pode ocorrer de forma 

verbal e não verbal. Para a conversão do conhecimento tácito em tácito, deu-se o nome de 

Socialização. 

A chave para adquirir conhecimento tácito é a experiência. Sem alguma forma de experiência 

compartilhada, é extremamente difícil para as pessoas compartilharem os processos de 

pensamento uns dos outros. A mera transferência de informação fará pouco sentido se for 

abstraída de emoções embutidas e contextos diferenciados que estão associados a experiências 

compartilhadas. Esse processo de criação de conhecimento tácito através da experiência 

compartilhada será chamado de “socialização” (NONAKA, 1994, p. 19). 

 

Para o segundo modo de conversão, que compreende a conversão do conhecimento 

explícito em explícito, destaca-se a necessidade de processos sociais, ou seja, o envolvimento de 

indivíduos em situações diversas nas quais existe a troca de conhecimentos, tais quais reuniões, 

conversas telefônicas etc.  

 

A reconfiguração da informação existente através da classificação, adição, recategorização e 

recontextualização do conhecimento explícito pode levar a novos conhecimentos. Esse 

processo de criação de conhecimento explícito a partir do conhecimento explícito é chamado 

de "Combinação" (NONAKA, 1994, p. 19 – destaque nosso). 

 

O terceiro modo de conversão, trata sobre a conversão do conhecimento tácito em 

explícito e é chamado de Externalização. Por fim, o quarto modo de conversão é nomeado de 

Internalização e trata sobre a conversão do conhecimento explícito em conhecimento tácito. 

Nonaka (1994, p. 19) enfatiza que “Esses modos de conversão capturam a ideia de que os 

conhecimentos tácitos e explícitos são complementares e podem se expandir ao longo do tempo 

por meio de um processo de interação mútua”. 



45 

 

A Figura 5 mostra como o autor ilustrou os quatro modos de conversão do conhecimento: 

 

Figura 5 – Matriz para os modos de conversão do conhecimento 

 

Fonte: Nonaka (1994, p. 19). 

 

Embora sejam independentes para o processo de criação de conhecimento, Nonaka (1994) 

chama a atenção para o fato de que: 

 

O tema central do modelo de criação do conhecimento organizacional proposto aqui depende 

de uma interação dinâmica entre os diferentes modos de conversão do conhecimento. Ou seja, 

a criação de conhecimento centra-se na construção de conhecimento tácito e explícito e, mais 

importante, no intercâmbio entre esses dois aspectos do conhecimento por meio da 

internalização e da externalização (NONAKA, 1994, p. 20). 

 

Para o autor, a criação do conhecimento organizacional ocorrerá quando, gatilhos forem 

utilizados para entrelaçar cada um dos modos de conversão do conhecimento. Como exemplo, cita 

que, inicialmente, a Socialização pode favorecer a formação de grupos, nos quais os indivíduos 

irão Externalizar seu conhecimento em diálogos. O passo seguinte é a Combinação destes 

conhecimentos externalizados e a Internalização que ocorre através da experimentação. 

Esses gatilhos utilizados entre os modos de conversão do conhecimento para a criação do 

conhecimento organizacional é que formam a Espiral e foi representada por Nonaka, como mostra 

a Figura 6. 
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Figura 6 - Espiral de Criação do Conhecimento 

 

Fonte: Nonaka (1994, p. 20) 

 

Enquanto o conhecimento tácito mantido pelos indivíduos pode estar no cerne do processo de 

criação do conhecimento, perceber os benefícios práticos desse conhecimento centra-se na sua 

externalização e amplificação através de interações dinâmicas entre todos os quatro modos de 

conversão do conhecimento (NONAKA, 1994, p. 20). 

 

Ainda sobre a criação do conhecimento organizacional e os gatilhos para o modo de 

conversão do conhecimento, Nonaka (1994) diz que são necessários três processos, quais sejam: 

ampliação do conhecimento individual, compartilhamento do conhecimento e a cristalização do 

conhecimento. 

A ampliação está relacionada ao conhecimento tácito e ao fato de que o indivíduo é fator 

chave no processo de criação de conhecimento. Porém, não basta que ele tenha conhecimento 

tácito, é necessário que este conhecimento tenha “alta qualidade”. Esta alta qualidade de 

conhecimento tácito está relacionada à quantidade de experiências que o indivíduo tem e a 

incorporação delas, ou seja, não basta que o indivíduo tenha várias experiências que constroem 

seu conhecimento tácito, é necessário que elas tenham um sentido. “Se o indivíduo achar que 

várias experiências não são relacionadas, haverá poucas chances de que elas sejam integradas para 

criar uma nova perspectiva” (NONAKA, 1994, p. 21). 

No que diz respeito ao compartilhamento do conhecimento, faz-se necessário estabelecer 

dentro da organização uma equipe e um campo onde as interações sociais possam acontecer. 

Dentro desta equipe é necessário identificar quem são os indivíduos-chave, pois estes serão os 
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responsáveis pela redundância de informações. Este termo foi apresentado por Nonaka (1990) e 

retomado em (1994) dentro do processo de criação do conhecimento organizacional. 

 

A equipe auto-organizadora aciona a criação do conhecimento organizacional por meio de 

dois processos. Primeiro, facilita a construção da confiança mútua entre os membros e acelera 

a criação de uma perspectiva implícita compartilhada pelos membros como conhecimento 

tácito. O fator chave para esse processo é compartilhar experiências entre os membros. Em 

segundo lugar, a perspectiva implícita compartilhada é conceituada através do diálogo 

contínuo entre os membros. Esse diálogo criativo é realizado apenas quando a redundância de 

informações existe dentro da equipe. Os dois processos aparecem simultaneamente ou 

alternadamente no processo real de criação de conhecimento dentro de uma equipe 

(NONAKA, 1994, p. 24). 

 

Para que estas equipes avancem no processo de criação de conhecimento, é necessário 

que se tenha estabelecido entre seus membros um grau de confiança. O estabelecimento da 

confiança pode ser estimulado pelo compartilhamento de experiências pessoais de seus membros 

(compartilhamento de conhecimento tácito).  

Quando um indivíduo compartilha com os demais suas experiências, ou seja, algo que 

vivenciou, conseguirá atrair a empatia daqueles que têm vivencias semelhantes e este fato cria um 

laço entre eles. Neste ponto, de acordo com Nonaka (1994), está em evidência o modo de 

conversão Socialização, “a comunicação é como uma onda que passa pelo corpo das pessoas e 

culmina quando todos se sincronizam com a onda. Assim, o compartilhamento do ritmo mental e 

físico entre os participantes de um campo pode servir como força motriz da socialização” 

(NONAKA, 1994, p. 24). 

Ainda no processo de compartilhamento do conhecimento, mas agora em fase do modo 

de conversão Externalização, descreve-se a importância do diálogo, enquanto comunicação “face 

a face”. Neste modo de conversão, o conhecimento tácito é convertido em conhecimento explícito, 

a interação direta entre os indivíduos permite o compartilhamento do conhecimento tácito com 

possibilidade de explicações e maior entendimento ao indivíduo que o recebe, de modo que 

concordâncias e discordâncias aconteçam. 

 

[...] o diálogo não deve ser único e determinista, mas temporário e multifacetado, de modo que 

sempre haja espaço para revisão ou negação. Em segundo lugar, os participantes do diálogo 

devem ser capazes de expressar suas próprias ideias de maneira livre e franca. Terceiro, a 

negação por negação deve ser desencorajada. Críticas construtivas substanciadas por 

argumentos fundamentados devem ser usadas para construir um consenso. Quarto, deve haver 
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continuidade temporal. O pensamento dialético é um processo espiral repetitivo em que a 

afirmação e a negação são sintetizadas para formar o conhecimento. A separação estrita e não 

contínua da afirmação e da negação só resultará em contradições lógicas e, assim, dificultará 

a criação do conhecimento. Os líderes de equipe, portanto, não devem desencorajar as 

dimensões dramáticas e voláteis do diálogo. Se estas condições forem satisfeitas, o diálogo 

contribuirá muito para o potencial do grupo na criação de conhecimento (NONAKA, 1994, p. 

25). 

 

Por fim, o terceiro processo, o de cristalização, diz que a cristalização ocorre quando um 

novo produto é criado pela equipe, ou quando processos são revisados, melhorados e/ou criados 

tendo como base o conhecimento construído ao longo do processo de compartilhamento. Aqui, o 

modo de conversão ativo é a internalização, facilitada pela experimentação. 

Apesar de o processo de criação de conhecimento ser cíclico e não ter um final previsto, 

existem momentos em que é necessário verificar a qualidade deste conhecimento criado, a qual 

mede-se pela real validade daquele conhecimento para a organização e para a sociedade. Este é o 

momento chamado como justificativa do conhecimento. De acordo com Nonaka (1994), nas 

organizações a veracidade ou justificativa do conhecimento é medida através de indicadores de 

custo, lucro e contribuições para o desenvolvimento organizacional.  

Porém, nem sempre a justificativa do conhecimento é passível de medição quantitativa 

através de indicadores pré-estabelecidos, de modo a dificultar a avaliação, que terá caráter mais 

qualitativo e, consequentemente, abstrato. 

 

Em organizações criadoras de conhecimento, é o papel da alta ou média gerência determinar 

o padrão de avaliação. Determinar o ponto de virada da dissipação para a convergência no 

processo de criação é uma tarefa altamente estratégica que é influenciada pela "aspiração" dos 

líderes da organização. Os padrões de justificação devem ser avaliados em termos de sua 

consistência com sistemas de valores de ordem superior. A capacidade dos líderes para manter 

a autorreflexão contínua em uma perspectiva mais ampla é indispensável quando se trata de 

aumentar a qualidade do conhecimento criado (NONAKA, 1994, p. 26-27). 

 

Estes conceitos são então resumidos pela Figura 7, para a qual, Nonaka (1994) atenta para 

o fato de que o processo forma um looping e que alguns estágios podem ocorrer de forma 

simultânea, bem como avançar e regredir durante. 
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Figura 7 - Processo de criação de conhecimento organizacional 

 

Fonte: Nonaka (1994, p. 27). 

 

Ao final do artigo, Nonaka (1994, p. 34) destaca que, embora os estudos que 

fundamentaram a teoria da criação do conhecimento organizacional tenham acontecido no 

cenário de organizações japonesas, “os princípios descritos têm uma aplicação mais geral a 

qualquer organização, seja econômica ou social, privada ou pública, industrial ou de serviços, 

apesar de seu campo de atuação e localização geográfica e cultural”. 

Ainda em 1994, foi publicado o artigo “Organizational Knowledge Creation Theory: A 

First Comprehensive Test”, tendo como autores Nonaka, Byosiere, Borucki e Konno. Os autores 

apresentam uma revisão do artigo de Nonaka (1994) e utilizam análise fatorial confirmatória para 

testar o modelo. A pesquisa foi realizada com 105 gestores de nível médio de empresas japonesas 

com a utilização de um questionário que continha 184 itens organizados em 7 (sete) grandes 

sessões, utilizando escala Likert de cinco pontos. 

Como resultado, os autores apontam a importância que os modos de conversão que 

envolvem o conhecimento tácito obtiveram para o processo de criação do conhecimento 

organizacional (NONAKA et al., 1994). 

Em 1995 Nonaka, em conjunto com Hirotaka Takeuchi lançam o livro “The Knowledge-

Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation” (traduzido 

para o português em 1997 com o título Criação de conhecimento na empresa: como as empresas 

japonesas geram a dinâmica da inovação). 
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No prefácio do livro os autores relembram o desafio que lhes foi atribuído para que 

escrevessem um artigo relatando características singulares do processo de criação nas indústrias 

japonesas, que culminou no artigo publicado em 1986, com o título “The new new product 

development game”. Neste artigo, usaram a metáfora do jogo de rúgbi e seu movimento de “passar 

a bola”, para descrever a velocidade e flexibilidade das empresas japonesas no processo de 

desenvolvimento. 

Neste livro, os autores definem a criação do conhecimento organizacional como “a 

capacidade de uma empresa de criar conhecimento, difundi-lo na organização como um todo e 

incorporá-lo a produtos, serviços e sistemas” (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 1). 

Enquanto no artigo de 1994 Nonaka dedicou-se mais à descrição das bases conceituais 

do modelo da Espiral do Conhecimento, no livro os autores apresentam com mais detalhes a base 

conceitual e descrevem cada um dos modos de conversão citando exemplos. 

Para os autores a Socialização é “um processo de compartilhamento de experiências e, a 

partir daí, da criação do conhecimento tácito, como modelos mentais ou habilidades técnicas 

compartilhadas. Um indivíduo pode adquirir conhecimento tácito diretamente de outros, sem usar 

a linguagem” (NONAKA; TAKEUCHI, 1995, p. 69). 

Como exemplos para este modo de conversão os autores citam os casos da Honda e o 

“campo de brainstorming” e o caso da Matsushita Electric Industrial Company e o caso da 

máquina de fazer pão. Além destes, os autores salientam que a Socialização pode acontecer 

também entre desenvolvedores e consumidores, antes e após seu lançamento no mercado. Um 

ponto-chave para o modo de conversão Socialização é a experiência. 

A Externalização é definida como “processo de articulação do conhecimento tácito em 

conceitos explícitos. É um processo de criação do conhecimento perfeito, na medida em que o 

conhecimento se torna explícito” (NONAKA, TAKEUCHI, 1995, p. 71). Para os autores, neste 

modo de conversão o conhecimento tácito será explicitado através do uso de “metáforas, analogias, 

conceitos, hipóteses ou modelos” (NONAKA, TAKEUCHI, 1995, p.71). 

Citando exemplos de conceituação de produtos como o carro City da Honda e o cartucho 

de tinta descartável para impressoras da Canon, os autores demonstram a importância do uso da 

linguagem figurativa. Esta forma de linguagem permite que os indivíduos apresentem seu 

conhecimento tácito, criando sentido no contexto para aqueles que irão recebê-lo, fazendo com 

que este modo de conversão se torne um momento crucial para a criação do conhecimento 

organizacional. 
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O modo de conversão Combinação é conceituado como “um processo de sistematização 

de conceitos em um sistema de conhecimento. Esse modo de conversão do conhecimento envolve 

a combinação de conjuntos diferentes de conhecimento explícito” (NONAKA; TAKEUCHI, 1995, 

p. 75). 

Este modo de conversão tem como facilitadores a consulta em documentos, redes de 

comunicação (sistemas organizacionais), conversas utilizando meios de comunicação, reuniões, 

etc. Observa-se que quando os indivíduos em posse do conhecimento explícito os classificam, 

categorizam, e o recombinam, podem estar criando conhecimentos. 

Como exemplo para este modo de conversão, os autores citam o caso da Kraft General 

Foods, que através de análise de informações sobre o consumo dos clientes tem a oportunidade de 

melhorar a sua forma de oferecer o produto ao mercado, e da Asahi Breweries que ao remodelar o 

conceito da empresa remodelou também a forma de desenvolvimento de seus produtos. No 

exemplo, está a criação de uma cerveja cujo processo de desenvolvimento considerou a equipe de 

vendas, além da equipe de engenheiros. 

Os autores destacam que “usos criativos de redes de comunicação computadorizadas e 

bancos de dados em larga escala facilitam esse modo de conversão do conhecimento” (NONAKA; 

TAKEUCHI, 1995, p. 76). 

A Internalização, por sua vez, é descrita como “o processo de incorporação do 

conhecimento explícito no conhecimento tácito. É intimamente relacionada ao ‘aprender 

fazendo’” (NONAKA; TAKEUCHI, 1995, p. 77). 

Os autores citam como exemplo a equipe de projeto que desenvolveu o carro City da 

Honda, dizendo que estes indivíduos internalizaram o conhecimento criado ao longo do processo, 

desenvolvendo seus modelos mentais e suas habilidades técnicas, possibilitando a eles que 

passassem a coordenação de outros projetos na empresa. 

 

Para que o conhecimento explícito se torne tácito, é necessária a verbalização e diagramação 

do conhecimento sob a forma de documentos, manuais ou histórias orais. A documentação 

ajuda os indivíduos a internalizarem suas experiências, aumentando assim seu conhecimento 

tácito. Além disso, os documentos manuais facilitam a transferência do conhecimento 

explícito para outras pessoas, ajudando-as a vivenciar indiretamente as experiências dos outros 

(ou seja, “reexperimentá-las”) (NONAKA; TAKEUCHI, 1995, p. 78). 
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Ao retornar à lembrança da Figura 7, na qual Nonaka (1994) ilustra os processos de 

conversão do conhecimento, agora, compreendendo os conceitos de cada modo de conversão, é 

possível relacioná-los. 

 

Figura 8 - Relação entre os modos de conversão do conhecimento e os processos de criação do 

conhecimento organizacional 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor (2019) com base em Nonaka (1994, p. 27). 

 

A Figura 8 mostra esta relação, na qual infere-se que os modos de conversão Socialização 

e Externalização estão relacionados ao processo de compartilhamento do conhecimento, o modo 

de conversão Combinação está inserido no processo de conceitualização e o de Internalização 

ocorre no processo de Cristalização e Justificativa do conhecimento. 

A ilustração para os modos de criação do conhecimento (ver Figura 5) avançou e agora 

aparece com o desenho da espiral no quadrante e os fatores de indução destacados na parte externa 

– Figura 9.  
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Figura 9 - Espiral do Conhecimento 

 

Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997, p. 80). 

 

Além da mudança na forma de ilustrar, os autores descrevem o conteúdo de conhecimento 

criado em cada um dos modos de conversão (Quadro 8 ): 

 

Quadro 8 - Conteúdo de conhecimento criado em cada modo de conversão 

Modo de conversão Conteúdo de conhecimento 

Socialização Conhecimento compartilhado 

Externalização Conhecimento conceitual 

Combinação Conhecimento sistêmico 

Internalização Conhecimento operacional 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019) com base em Nonaka e Takeuchi (1995, p. 81). 

 

Em avanço ao modelo de processo de criação do conhecimento organizacional 

apresentado por Nonaka (1994) e apresentado na Figura 10, os autores Nonaka e Takeuchi (1995, 

p. 96) propõem o modelo de cinco fases do processo de criação do conhecimento, composto por: 

“(1) compartilhamento do conhecimento tácito; (2) criação de conceitos; (3) justificação dos 

conceitos; (4) construção de um arquétipo; e (5) difusão interativa do conhecimento”. 
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Figura 10 - Modelo de cinco fases do processo de criação do conhecimento 

 

Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997, p. 96). 

 

Nesta nova apresentação (Figura 10), mantém-se o destaque das condições capacitoras no 

topo, no entanto eles acrescentam uma linha que permite compreender a dinâmica entre o 

conhecimento tácito e o explícito, além de já relacionar as fases do processo com os modos de 

conversão do conhecimento e uma relação entre as fases do processo e dos modos de conversão 

com o mercado. 

No ano de 1996, um novo artigo com o título “A theory of organizational knowledge 

creation” foi publicado, desta vez, pela revista “International Journal of Technology 

Management” e com coautoria de Hirotaka Takeuchi e Katsuhiro Umemoto. Este artigo apresenta 

um resumo das evoluções e conceitos apresentados no livro lançado no ano anterior, tratando-se 

de um recorte do conteúdo do livro. 

Ainda em 1996, no artigo intitulado “From Information Processing to Knowledge 

Creation: A Paradigm Shift in Business Management” de Nonaka, com coautoria de Umemoto e 

Dai Senoo, permanece a discussão sobre as diferenças entre as indústrias ocidentais e as empresas 

japonesas. Nele, os autores, além de apresentar mais uma vez a Teoria da Criação do 

Conhecimento Organizacional, inserem a discussão do uso das tecnologias da informação no 

processo. 
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Neste artigo os autores apresentam como conceito de conhecimento “um conjunto 

significativo de informações que constitui uma crença verdadeira justificada e/ou uma habilidade 

técnica incorporada” (NONAKA; UMEMOTO; SENOO, 1996, p. 205). Este conceito considera 

o fato de que além do conhecimento ser uma crença verdadeira e justificada, como já dito em 

conceitos anteriores e aceito pelos autores, são consideradas como conhecimento as habilidades 

técnicas e/ou corporais do indivíduo.  

Acompanhando o conceito de conhecimento apresentado, os atores conceituam o 

processo de criação do conhecimento como “um processo humano dinâmico de justificar uma 

crença pessoal em relação à verdade e / ou incorporar uma habilidade técnica através da prática” 

(NONAKA; UMEMOTO; SENOO, 1996, p. 205). 

A primeira relação que fazem é entre as condições para criação do conhecimento e 

ferramentas de tecnologia da informação que podem atuar como facilitadoras. Um resumo pode 

ser visto no Quadro 9, no qual se percebe que os autores citam a utilização de e-mail, groupware, 

sistemas organizacionais e bases de conhecimento. 

 

Quadro 9 - Relação entre condições para criação de conhecimento organizacional e tecnologia da 

informação 

Condições para 

criação do 

conhecimento 

Ferramentas de TI Exemplo 

Intenção E-mail 

“ferramenta conveniente para divulgar as 

mensagens da alta gerência. Usando a função de 

transmissão de e-mail, a alta gerência de uma 

organização pode enviar uma mensagem de uma 

vez como intenção organizacional nos formatos 

de texto ou vídeo para todos os membros da 

organização” (p. 210-211). 

Autonomia 

Computadores pessoais 

– Sistemas 

organizacionais 

“Além disso, bases de conhecimento corporativas 

de grande escala estão tornando realidade o 

compartilhamento de informações, quebrando 

monopólios de informações dos departamentos 

funcionais e, portanto, aumentando a autonomia 

no nível do grupo” (p. 211) 

Flutuação 

Bancos de dados 

especializados, Sistema 

de videoconferência 

e/ou rede interna de TV 

“Internet, serviços de informações comerciais on-

line (por exemplo, CompuServe) e bancos de 

dados comerciais especializados em negócios, 

tecnologia e políticas públicas podem ser usados 

para esses fins {...} Mas uma mensagem no 

formato de texto pode não ser eficaz para 

provocar uma sensação de crise entre os 

membros da organização. Portanto, para 
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transmitir um senso de realidade e urgência, um 

sistema de videoconferência ou uma rede interna 

de TV conectando vários sites e usando telas 

grandes e de alta definição serão cada vez mais 

usados no futuro próximo” (p. 212) 

Redundância de 

informação 
Bases de conhecimento 

“Grandes bases de conhecimento usando um 

computador super-paralelo com milhares de 

CPUs e múltiplas memórias são cada vez mais 

adotadas para esse propósito. Quanto às 

informações externas, o E-mail ajuda a trocar e 

compartilhá-las” (p.212) 

Variação Groupware 

“A construção diária de bases de conhecimento 

em toda a empresa através do groupware reduz o 

aspecto proprietário da informação e do 

conhecimento e torna mais fácil assumir as 

obrigações dos outros, permitindo mudanças 

frequentes na organização e/ ou no pessoal” (p. 

213) 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019) com base em Nonaka, Umemoto e Senoo (1996). 

 

Além disso, os autores relacionam o uso da tecnologia de informação com as cinco fases 

do processo de criação do conhecimento apresentadas inicialmente por Nonaka (1994) – Figura 7, 

e com avanços apresentados em Nonaka e Takeuchi (1995) – Figura 10. As ferramentas 

relacionadas com as fases do processo, são, de modo geral, as mesmas relacionadas com as 

condições para criação do conhecimento: videoconferência, e-mail, groupware e bases do 

conhecimento, conforme apresenta o Quadro 10 . 

 

Quadro 10 - Relação entre as fases do processo de criação do conhecimento organizacional e 

tecnologia da informação 

Fases do 

Processo 

Ferramenta de 

TI 
Exemplo 

Compartilhamento 

do conhecimento 

tácito 

Tecnologias de 

vídeo 

“tecnologia de vídeo tem sido usada cada vez mais 

para trocar não apenas o conhecimento explícito, mas 

também as informações associadas difíceis de 

articular, tanto quanto possível” (p. 213). 

Criação de 

conceitos 

Groupware, 

bases de 

conhecimento, e-

mails 

corporativos 

“[...]ferramentas eletrônicas para ajudar os membros 

do grupo a criar idéias cooperativamente. Para sentir o 

que os outros estão tentando articular, a redundância 

informacional é fundamental, o que é realizado por 

bases de conhecimento e por uma rede de e-mail 

corporativa. À medida que a linguagem usada nessa 

fase se torna mais explícita, a TI entra em cena para 

criar conceitos” (p. 214). 

Justificação de 

conceitos 
Groupware 

“Os conceitos recém-criados devem ser avaliados para 

justificar sua veracidade e decidir se eles merecem 
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mais trabalho. Alguns groupware têm essa função de 

justificação” (p. 214). 

Construção de um 

arquétipo 

Computação 

gráfica 

“Quanto aos protótipos rígidos, a tecnologia de 

simulação é cada vez mais utilizada para reduzir o 

número de projetar e construir protótipos, encurtando 

assim o tempo de desenvolvimento, que é chamado de 

“prototipagem virtual” (p. 214). 

Difusão interativa 

do conhecimento 

E-mail e 

Sistemas de 

videoconferência 

“A criação de conhecimento organizacional é um 

processo sem fim. Um novo conceito, que foi criado, 

justificado e realizado em um arquétipo, avança 

verticalmente para diferentes níveis ontológicos e 

horizontalmente através de fronteiras para diferentes 

divisões da mesma organização ou para outras 

organizações, iniciando assim novos ciclos de criação 

de conhecimento. Chamamos esse processo iterativo e 

espiral de “cruzamento de conhecimentos”. Mídias de 

comunicação como E-mail ou sistema de 

videoconferência podem ser usadas para o rápido 

cruzamento de novos conhecimentos” (p. 215). 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019) com base em Nonaka, Umemoto e Senoo (1996). 

 

Em 1997, Nonaka é coautor no artigo “Develop Knowledge Activists!” que com os 

autores Georg Von Krogh e Kazuo Ichijo trazem o conceito de “ativista do conhecimento” 

afirmando que tanto indivíduos quanto grupos e/ou organizações podem atuar incentivando a 

criação do conhecimento organizacional, sendo que, para tal, devem atuar como catalizadores da 

criação do conhecimento e incentivar iniciativas de criação do conhecimento. 

No ano de 1998 destacam-se os artigos “The Concept of “Ba”: Building a Foundation 

for Knowledge Creation”, de autoria de Nonaka e Noboru Konno, e o artigo intitulado 

“Management Focus The ‘ART’ of Knowledge: Systems to Capitalize on Market Knowledge”, de 

autoria de Nonaka, Patrick Reinmoeller e Dai Senoo. 

No primeiro, os autores destacam a Gestão do Conhecimento como um assunto bastante 

trabalhado pela literatura naquele momento e apresentam o conceito Ba equivalente ao termo em 

inglês place, em português “lugar”. 

 

Para aqueles não familiarizados com o conceito, Ba pode ser pensado como um espaço 

compartilhado para relacionamentos emergentes. Este espaço pode ser físico (por exemplo, 

escritório, espaço comercial disperso), virtual (por exemplo, e-mail, teleconferência), mental 

(por exemplo, experiências compartilhadas, ideias, ideais) ou qualquer combinação deles. O 

que diferencia Ba da interação humana comum é o conceito de criação de conhecimento. Ba 

fornece uma plataforma para o avanço do conhecimento individual e/ ou coletivo. É de tal 

plataforma que uma perspectiva transcendental integra toda a informação necessária. Ba 



58 

 

também pode ser pensado como o reconhecimento do eu em tudo. De acordo com a teoria do 

existencialismo, Ba é um contexto que abriga significado. Assim, consideramos que o Ba é 

um espaço compartilhado que serve de base para a criação de conhecimento (NONAKA; 

KONNO, 1998, p. 40). 

 

De acordo com os autores, este conceito (Ba) originou-se de estudos de Kitaro Nishida, 

tendo sido desenvolvido por estudos de Shimizu e adaptado pelos autores para o modelo de Criação 

do Conhecimento Organizacional. 

Neste artigo, os autores chamam o modelo de conversão do conhecimento de SECI Model 

(em português, Modelo SECI), sendo o SECI proveniente das iniciais dos modos de conversão 

descritos em Nonaka (1994) – Socialização, Externalização, Combinação e Internalização, e 

afirmam que “o modelo da SECI serve apenas como um esboço para a criação de conhecimento e 

a ideia de auto transcendência é bastante abstrata. No entanto, isso pode ser colocado em prática” 

(NONAKA; KONNO, 1998, p. 42). 

 

Figura 11 - Evolução da Espiral do conhecimento 

 

Fonte: Nonaka e Konno (1998, p. 43). 

 

Os autores apresentam a figura que chamam de “Evolução da Espiral do Conhecimento 

e o processo de autotranscedência” (Figura 11). Nesta versão da ilustração dos modos de conversão 

do conhecimento os autores enfatizam as trocas de conhecimento e os níveis em que elas podem 
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ocorrer. A conversão de conhecimento tácito para conhecimento tácito no modo de conversão 

Socialização, por exemplo, tende a ocorrer entre indivíduos, enquanto a conversão de 

conhecimento explícito para o tácito, no modo de conversão Internalização, pode acontecer em 

nível individual, de grupo ou organizacional. 

Os autores destacam a possibilidade de quatro tipos de Ba, cada qual relacionado a um 

modo de conversão do conhecimento previsto no Modelo SECI e podendo agir como acelerador 

no processo de criação do conhecimento. O Quadro 11 apresenta a relação feita pelos autores: 

 

Quadro 11 - Tipos de Ba e os modos de conversão 

Modo de conversão Tipo de Ba Descrição 

Socialização Ba origem 

No Ba origem os indivíduos compartilham 

sentimentos, emoções, experiências e modelos 

mentais. Experiências físicas, face a face são a 

chave para a conversão e transferência de 

conhecimento tácito. 

Questões organizacionais que estão intimamente 

relacionadas à origem são a visão e a cultura do 

conhecimento. 

Externalização 
Ba 

interação 

Através do diálogo, os modelos e habilidades 

mentais do indivíduo são convertidos em termos 

e conceitos comuns. Dois processos operam em 

conjunto: os indivíduos compartilham o modelo 

mental dos outros, mas também refletem e 

analisam os seus. O diálogo é fundamental para 

essas conversões; e o uso extensivo de metáforas 

é uma das habilidades de conversão necessárias. 

Combinação Cyber Ba 

É um lugar de interação em um mundo virtual em 

vez de espaço e tempo reais. A combinação de 

novos conhecimentos explícitos com informações 

e conhecimentos existentes gera e sistematiza o 

conhecimento explícito em toda a organização. O 

uso de redes on-line, produtos de grupo, 

documentações e banco de dados tem crescido 

rapidamente na última década, aprimorando esse 

processo de conversão. 

Internalização 
Ba 

exercício 

O treinamento focalizado com mentores e colegas 

mais antigos consiste principalmente em 

exercícios contínuos que enfatizam certos padrões 

e trabalham com tais padrões. 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019) com base em Nonaka e Konno (1998) 

 

Por fim, os autores destacam que os “ativistas do conhecimento” podem atuar como 

suporte para a criação e manutenção de espaços Ba na organização.  
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No segundo artigo, os autores introduzem o conceito de Sistemas action – reflection – 

trigger (ART) – em português “ação, reflexão e gatilho”, como uma forma de suporte aos modos 

e conversão do conhecimento do Modelo SECI.  

 

Os sistemas de ART criam as ligações entre a ação e a reflexão e acionam o processo dinâmico 

de acumulação, criação, exploração e disseminação do conhecimento. A estrutura dos sistemas 

ART permite que uma empresa vá além das práticas comuns na Gestão do Conhecimento 

(NONAKA; REINMOELLER; SENOO, 1998, p. 673). 

 

Para os autores, até o momento a Gestão do Conhecimento preocupava-se apenas com o 

conhecimento explícito, deixando de lado o conhecimento tácito e todo o seu valor para a 

organização. Assim, os Sistemas ART têm como objetivo contemplar todos os modos de 

conversão do conhecimento articulando ação entre os modos de Socialização e Internalização e 

reflexão entre os modos de Externalização e Combinação. 

De acordo com Nonaka, Reinmoeller e Senoo (1998, p. 675), “os sistemas de ART 

estabelecem rotinas para os processos de conversão e, assim, ajudam a promover o gerenciamento 

do conhecimento multidinâmico”, sendo que a existência do espaço Ba facilita a construção dos 

Sistemas ART. O Quadro 12 resume a relação entre o Sistema ART e os modos de conversão do 

conhecimento estabelecidos. 

 

Quadro 12 - Tipo de Sistema ART, passos do processo e Modo de Conversão relacionado 

Tipo do 

Sistema 

ART 

Modo de 

Conversão 
Passos do processo 

Sistema ART 

– tipo 1 
Combinação 

• Conversão do conhecimento tácito em explícito 

• Coleta do conhecimento explícito através de 

canais de comunicação 

• Integração e edição do conhecimento explícito 

coletado 

Sistema ART 

– tipo 2 

Socialização e 

Externalização 

• Compreensão do conhecimento tácito através da 

Socialização 

• Indução para a Externalização 

• Coleta, integração e disseminação do 

conhecimento explícito 

Sistema ART 

– tipo 3 

Socialização, 

Externalização, 

Combinação e 

Internalização 

• Compartilhar conhecimento tácito 

• Oferecer condições para Externalização 

• Realizar a Externalização 

• Articular, gerar hipóteses e testar o conhecimento 

tácito 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019) com base em Nonaka, Reinmoeller e Senoo (1998). 
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Os autores afirmam que para que os Sistemas ART possam funcionar é necessário que a 

liderança esteja consciente para a necessidade e manutenção do espaço Ba, e esteja atenta e apta 

para a condução do Caos e Ordem (Flutuação) na organização. 

 

Figura 12 – Diferença entre organizações com Ba ativo e Ba inativo 

 

Fonte: Nonaka, Reinmoeller e Senoo (1998, p. 678, tradução nossa). 

 

A Figura 12 resume o pensamento dos autores demonstrando que, um ambiente no qual 

a liderança está atenta aos condicionadores (flutuação, intenção, autonomia, redundância e 

variedade de requisitos), utiliza os Sistemas ART e mantém o ambiente Ba ativo, consegue fazer 

girar a espiral do conhecimento com os modos de conversão do Modelo SECI e criar 

conhecimento.  

No ano seguinte, 1999, os autores Fabio Corno, Patrick Reinmoller e Nonaka no artigo 

“Knowledge Creation within Industrial Systems” trabalham com o conceito de Distrito Ba, que se 

trata de um contexto dinâmico onde diferentes empresas estão interagindo e criando um espaço Ba 

para criação de conhecimento (Figura 13). 
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Figura 13 - Distrito Ba 

 

Fonte: Corno, Reinmoeller e Nonaka (1999, p. 382) 

 

Nos anos 2000, dois artigos publicados reforçam a necessidade de atenção ao ambiente 

Ba, a influência da liderança e o Modelo SECI na Teoria da Criação do Conhecimento. São eles 

“A firm as a knowledge-creating entity: a new perspective on the theory of the firm”, de Nonaka, 

Ryoko Toyama e Akiya Nagata, e “SECI, Ba and Leadership: a Unified Model of Dynamic 

Knowledge Creation”, de Nonaka, Ryoko Toyama e Noboru Konno. 

No artigo “A firm as a knowledge-creating entity: a new perspective on the theory of the 

firm” os autores, além de revisar conceitos como Modelo SECI e ambiente Ba, destacam na Teoria 

da Criação do Conhecimento a Taxa de Conversão do Conhecimento e o Custo da criação do 

Conhecimento. 

Para os autores, os fatores que determinam a Taxa de Conversão do Conhecimento são: 

visão do conhecimento, forma organizacional, sistema de incentivo, cultura corporativa e rotinas 

organizacionais e liderança. Já os Custos da Criação do Conhecimento são medidos considerando 

o custo da entrada de conhecimento, o custo de oportunidade e o custo do tempo. 

Como um exemplo na variabilidade referente ao custo da criação do conhecimento, tem-

se o fato de que por vezes o conhecimento de entrada necessário no processo já se encontra na 

organização, enquanto em outras terá que ser buscado do mercado, encarecendo o processo. 

No artigo “SECI, Ba and Leadership: a Unified Model of Dynamic Knowledge Creation” 

os autores revisam conceitos como o Modelo SECI, o ambiente Ba e têm como objetivo propor 

um modelo de criação de conhecimento composto por três elementos: (1) o Modelo SECI, (2) 

ambiente Ba e (3) ativos de conhecimento. 
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Ativos do conhecimento é um conceito novo trazido pelos autores e que são “recursos 

específicos da empresa que são indispensáveis para criar valores para a empresa. Os ativos de 

conhecimento são as entradas, saídas e fatores moderadores do processo de criação de 

conhecimento” (NONAKA; TOYAMA; KONNO, 2000, p. 20). 

São apresentadas quatro categorias de ativos de conhecimento com o intuito de facilitar 

o entendimento de como são criados, adquiridos e explorados. O Quadro 13 apresenta as categorias 

de ativos do conhecimento e suas características: 

 

Quadro 13 - Ativos de conhecimento 

Categoria de 

Ativo de 

conhecimento 

Definição Exemplos Características 

Ativos de 

conhecimento 

experiencial 

“consistem no 

conhecimento tácito 

compartilhado que é 

construído por meio da 

experiência prática 

compartilhada entre os 

membros da organização e 

entre os membros da 

organização e seus clientes, 

fornecedores e empresas 

afiliadas” (p. 21) 

• Habilidades e know-

how adquiridos e 

acumulados pelos 

indivíduos através de 

experiências no 

trabalho 

• Cuidado, amor, 

confiança e segurança 

• Energia, paixão e 

tensão 

Difícil de 

entender, avaliar 

ou negociar 

Ativos de 

conhecimento 

conceituais 

“consistem em 

conhecimento explícito 

articulado por meio de 

imagens, símbolos e 

linguagem. Eles são os 

ativos baseados nos 

conceitos mantidos pelos 

clientes e membros da 

organização” (p. 21) 

• Conceitos de produto 

• Design/projeto 

• Valor de marca 

Como eles têm 

formas 

tangíveis, são 

mais fáceis de 

entender do que 

os ativos de 

conhecimento 

experiencial, 

embora ainda 

seja difícil 

entender o que 

os clientes e os 

membros da 

organização 

percebem. 

Ativos de 

conhecimento 

sistêmicos 

“consistem em 

conhecimento explícito 

sistematizado e 

empacotado, como 

tecnologias explicitamente 

declaradas, especificações 

de produto, manuais e 

• Documentos, 

especificações, 

manuais 

• Base de dados 

• Patentes e licenças 

Esse é o tipo de 

ativo de 

conhecimento 

mais "visível", 

por isso pode ser 

transferido com 
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informações documentadas 

e empacotadas sobre 

clientes e fornecedores” (p. 

22) 

relativa 

facilidade. 

Ativos de 

conhecimento 

de rotina 

“consistem no 

conhecimento tácito que é 

rotinizado e incorporado 

nas ações e práticas da 

organização” (p.22) 

• Know-how em 

operações diárias 

• Rotinas 

organizacionais 

• Estrutura 

organizacional 

São práticos 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019) com base em Nonaka, Toyama e Konno (2000). 

 

Para Nonaka, Toyama e Konno (2000), sugere-se que a organização tenha seus ativos de 

conhecimento mapeados, no entanto, eles alertam que, em função da característica dinâmica dos 

ativos de conhecimento, tê-los mapeados pode não ser uma tarefa fácil. “Usando seus ativos de 

conhecimento existentes, uma organização cria conhecimentos por meio do processo da SECI que 

ocorre em Ba” (NONAKA; TOYAMA; KONNO, 2000, p. 22). 

A liderança aparece então como uma figura fundamental para estimular e coordenar o 

processo de criação do conhecimento proposto pelos autores. A Figura 14 mostra que a liderança 

organizacional (pode ser pensada como a alta gestão) será o responsável por articular e promover 

o conhecimento da visão do conhecimento (“a visão do conhecimento define que tipo de 

conhecimento a empresa deve criar em qual domínio” (NONAKA; TOYAMA; KONNO, 2000, p. 

23) para toda a organização, e que os ativos do conhecimento aparecem como moderadores para a 

conversão do conhecimento (Modelo SECI) que tem como ambiente ideal o Ba. 

 

Figura 14 - Influência da liderança no processo de criação de conhecimento 

 

Fonte: Nonaka, Toyama e Konno (2000, p. 23). 
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Nonaka e Toayama, em 2002, no artigo intitulado “A firm as a dialectical being: towards 

a dynamic theory of a firm”, discutem sobre as contradições enfrentadas pelas empresas, em 

relação a aspectos como, por exemplo, ser eficiente e ser veloz, e afirmam que quando a 

organização consegue desenvolver a habilidade de sintetizar essas dualidades, pode ser mais 

eficiente na produção de conhecimento. 

A capacidade de sintetizar as dualidades passa pela construção da visão de conhecimento, 

do espaço Ba, de rotinas criativas, de sistemas de incentivo e liderança distribuída. 

 

Figura 15 - Organização como uma figura orgânica 

 

Fonte: Nonaka e Toyama (2002, p. 1006). 

 

A Figura 15 ilustra a interação da organização com o ambiente no qual está inserida e 

reforça o conceito trazido pelos autores de que o ambiente Ba não é limitado a uma única 

organização, podendo transcender as barreiras da organização e realizar a ligação dela com seus 

clientes, fornecedores e demais envolvidos. 

O que se vê na Figura 16, extraída do artigo “The theory of the knowledge-creating firm: 

subjectivity, objectivity and synthesis”, publicado em 2005, pode ser considerado uma evolução 

na forma de ilustrar o processo de criação do conhecimento organizacional, na qual os autores 

reúnem a conceituação de necessidade de liderança com a capacidade da organização de considerar 

o contexto no qual está inserida.  
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Figura 16 - Componentes básicos para uma empresa baseada em conhecimento 

 

Fonte: Nonaka e Toyama (2005, p. 423). 

 

A Figura mostra o modelo de uma empresa criadora de conhecimento, por meio da qual o 

conhecimento é criado por meio de interações dinâmicas com o ambiente. O modelo consiste 

em sete componentes básicos: o processo de diálogo e prática da SECI; a visão do 

conhecimento e o objetivo de direcionamento, que dá uma direção e energia ao processo da 

SECI; Ba, um lugar existencial para o processo da SECI; ativos de conhecimento, que são 

entradas e saídas do processo SECI; e o meio ambiente como um ecossistema de conhecimento 

e multi-camadas Ba (NONAKA; TOYAMA, 2005, p. 423). 

 

Os driving objectives (em português “direcionadores de objetivo”) adicionam à visão de 

conhecimento metas/objetivos que servem como direcionador. Nonaka e Toyama (2005) afirmam 

que, se a empresa não tiver claro o que se espera da visão de conhecimento estabelecida, ela não 

passará de “palavras soltas”. É este direcionador de objetivos que irá ligar a visão de conhecimento 

com o diálogo e a prática. 

Em 2007, também os autores Nonaka e Toyama, com o artigo “Strategic management as 

distributed practical wisdom (phronesis)”, avançam e discursam sobre a gestão estratégica e a 

possibilidade de transformar o conhecimento em sabedoria.  

Nonaka e Toyama (2007) trazem o conceito de Phronesis, um dos tipos de conhecimento 

descritos por Aristóteles relacionado com a sabedoria. Este tipo de conhecimento é relacionado ao 

que eles chamam de “conhecimento tácito de alta qualidade” e advém da experiência prática, 

permitindo que as decisões sejam tomadas considerando o contexto em cada situação. “Phronesis 
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é um conceito que sintetiza “saber porquê”, como na teoria científica, com “saber como”, como 

na habilidade prática, e “saber o que” como um objetivo a ser realizado” (NONAKA; TOYAMA, 

2007, p. 378). 

Passando para 2008, e avançando no raciocínio da Teoria de Criação de Conhecimento 

Organizacional, os autores Zeynep Erden, Georg Von Krogh e Ikujiro Nonaka publicaram o artigo 

intitulado “The quality of group tacit knowledge”, no qual trazem o conceito de qualidade do 

conhecimento tácito de grupo, apontado por eles como uma lacuna existente até então. 

 

O conhecimento tácito de grupo não reside em indivíduos separadamente, mas é encontrado 

nas relações e atividades interconectadas dos indivíduos. Assim, o desempenho coletivo de 

um grupo depende de quão diligentemente as pessoas se inter-relacionam em ação. A relação 

entre a ação coletiva e o conhecimento tácito de grupo pode ser comparada a um loop 

crescente: o conhecimento tácito de grupo é alcançado pela ação coletiva e usado para atuar 

coletivamente (ERDEN; VON KROGH; NONAKA, 2008, p. 7). 

 

Com base no modelo de “desenvolvimento de perícia” de Dreyfus e Dreyfus (1986), 

Erden, Von Krogh e Nonaka (2008) apresentam um modelo com quatro níveis de qualidade do 

conhecimento tácito de grupo (Figura 17). Neste modelo, o primeiro nível chamado de grupo de 

assembleia, não passa de uma reunião de pessoas que não têm em comum memórias, 

entendimentos e regras compartilhadas. Neste nível os laços ainda são fracos e não se pode falar 

em conhecimento coletivo de grupo. 

O segundo nível é chamado de ação coletiva e já começam a existir experiências 

compartilhadas. São características deste nível desenvolver memória compartilhada e 

compreender o valor da ação coletiva, algumas tarefas já são resolvidas de forma automática 

seguindo padrões existentes. Rotinas são percebidas e uma identidade coletiva de pertencimento é 

criada. Situações complexas que fogem aos padrões já existentes não conseguem ser resolvidas 

pelo grupo neste nível. 
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Figura 17 - Níveis de qualidade do conhecimento tácito de grupo 

 

Fonte: Erden, Von Krogh e Nonaka (2008, p.10). 

 

O terceiro nível recebe o nome de Phronesis, conceito apresentado por Nonaka e Toyama 

(2007). Neste nível todos os membros do grupo se comprometem com as decisões coletivas mesmo 

que não concordem completamente com elas. As soluções para situações não necessitam mais da 

ação de um líder, as pessoas compreendem a responsabilidade da sua autonomia e o impacto das 

decisões.  

 

Phronesis para um grupo é um conhecimento tácito coletivo de alta 

qualidade obtido de experiências práticas coletivas que permitem que o 

grupo decida com cuidado e tome ações apropriadas para situações 

específicas guiadas por valores de grupo, cultura de grupo, e objetivos 

compartilhados (ERDEN; VON KROGH; NONAKA, 2008, p. 11). 

 

Por fim, o quarto e mais alto nível para a qualidade do conhecimento tácito de grupo é 

chamado de improvisação coletiva. Neste nível a credibilidade é um item essencial e espera-se que 

cada indivíduo seja especialista no que se espera para que o improviso possa acontecer. “A 

improvisação coletiva resulta de uma cadeia de improvisações individuais. Se um link se rompe, 

toda a cadeia se rompe” (ERDEN; VON KROGH; NONAKA, 2008, p. 13). 
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Espera-se que no nível de improvisação coletiva os membros da equipe tenham 

desenvolvido a chamada “intuição coletiva” – “significa que cada membro age intuitivamente de 

maneira consistente com as ações dos outros” (ERDEN; VON KROGH; NONAKA, 2008, p. 13). 

Destaca-se que não é o sucesso da improvisação que irá estabelecer que existe alto nível de 

qualidade em conhecimento tácito de grupo, mas sim a capacidade do grupo em executar a 

improvisação tanto em situações familiares como em situações de maior grau de complexidade. 

Erden, Von Krogh e Nonaka (2008) chamam a atenção para o fato de que não 

necessariamente uma equipe precisa estar no mais alto nível de qualidade de conhecimento tácito 

de grupo para ser efetiva, é necessário ter atenção ao tipo de situações a que aquele grupo está 

sujeito e a capacidade dele frente a isso. Alcançar o mais alto nível de qualidade do conhecimento 

tácito de grupo requer esforço em tempo, dinheiro e atenção. 

Já em 2014, no artigo “Dynamic fractal organizations for promoting knowledge-based 

transformation – A new paradigm for organizational theory”, os autores Ikujiro Nonaka, Mitsuru 

Kodama, Ayano Hirose e Florian Kohlbacher têm como desafio responder a pergunta: “Que forma 

deve ter uma organização que almeja tornar-se inovadora de forma sustentável?” (p. 138). 

Os autores começam fazendo uma crítica a separação da exploration and explotation do 

conhecimento nas organizações (em português podem ser entendidos como exploração e 

capitalização) realizada pela Escola Carnegie. Defendem que esta separação das ações não é 

possível, pois uma organização está sempre realizando as suas ações de forma simultânea, como é 

a dinâmica existente entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. 

Para tal, eles propõem o que chamaram de “tríade de conhecimento e as redes 

multicamadas de Ba”, envolvendo o conhecimento tácito, o explícito e a sabedoria prática 

(Phronesis). Referindo-se à espiral do conhecimento apresentada pela Teoria de Criação de 

Conhecimento Organizacional, os autores afirmam que ela “transcende todos os níveis 

organizacionais e, ao mesmo tempo, os sintetiza”, pois, a conversão do conhecimento pode ocorrer 

em todos os níveis – individual, de grupo, organizacional e inter organizacional. 
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Figura 18 - Relação tríade de conhecimento 

 

Fonte: Nonaka et al. (2014, p. 139). 

 

A Figura 18 mostra a maneira com a qual os autores ilustraram a relação entre as três 

formas de conhecimento. A Phronesis é considerada promotor da conversão de conhecimento. 

 

O conhecimento tácito está intimamente relacionado à ontologia, conhecimento explícito à 

epistemologia e a phronesis pode acrescentar a axiologia, ou seja, o valor que vem das crenças, 

compromisso, paixão e julgamento das pessoas. Phronesis é uma capacidade de liderança que 

precisa ser distribuída em todos os níveis da organização. Mas, ao mesmo tempo, todos eles 

precisam ser sintetizados em um todo (NONAKA et al., 2014, p. 140). 

 

A Phronesis será estabelecida com um conjunto de camadas multifacetadas de Ba, ou 

seja, a conversão contínua de conhecimento tácito e de conhecimento explícito e em um contínuo 

da exploração e capitalização do conhecimento podendo extrapolar ou não o ambiente 

organizacional. 

Outro conceito apresentado pelos autores é o de “organização fractal dinâmica” (Figura 

19) a qual descrevem como: “a organização fractal aqui refere-se a uma organização na qual 

múltiplos relacionamentos da tríade de conhecimento emergem de bases multicamadas e em rede” 

(NONAKA et al., 2014, p. 141).  

Neste tipo de organização a auto inovação é impulsionada pela rotina criativa, e tem como 

premissa que o relacionamento da tríade do conhecimento esteja espalhado por toda a organização. 

Este movimento permite que a organização realize a síntese estabelecida na relação entre o diálogo 

e a prática (NONAKA; TOYAMA, 2005). 
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Figura 19 - Organização fractal dinâmica 

 

Fonte: Nonaka et al. (2014, p. 141). 

 

Para os autores Nonaka et al. (2014), as organizações fractais dinâmicas (Figura 19) 

atuam transformando o conhecimento tanto de forma vertical, quanto de forma horizontal na 

organização, e entre organizações, destacando a importância da conectividade entre as estruturas. 

Em uma organização fractal, verifica-se a existência de simbiose entre as partes e o todo 

em uma auto-organização que permite a criação de novos conhecimentos. As partes podem compor 

um todo, partes podem se relacionar com um todo, e um todo pode se tornar uma parte para compor 

outro todo. Esta dinâmica só cessa quando existir uma diferença entre os pontos de vista – 

dependendo da visão do líder. 

De forma resumida, acompanhando a evolução de pesquisa até a Teoria da Criação do 

Conhecimento e após sua criação, é possível compreender que o momento anterior teve como 

premissa buscar conceitos e embasamentos que constituíssem a matriz dos modos de conversão 

do conhecimento (Modelo SECI) e os processos necessários para a criação do conhecimento 

organizacional. A Figura 20 mostra os conceitos anteriores a Teoria da Criação do Conhecimento.  
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Figura 20 - Conceitos fundamentas para a elaboração da Teoria de Criação do Conhecimento 

Organizacional 

  

Fonte: Elaborada pelo Autor (2019). 

 

Percebe-se a preocupação com a qualidade e quantidade de informações disponibilizadas 

(informação semântica, criar versus processar informação, redundância da informação) e a 

possibilidade de interação e criação entre as pessoas (autonomia, RH com atenção para criação, 

ambiente com flutuação entre a ordem e caos na organização). 

No momento que sucede o lançamento do livro e que a Teoria de Criação do 

Conhecimento Organizacional torna-se conhecida e estudada, percebe-se a preocupação em 

evoluir nos conceitos e avançar para o olhar da organização e todo o ambiente no qual está inserida. 

A análise e construção que iniciou em nível do indivíduo, expandiu-se até o nível das redes 

organizacionais (Figura 21). 
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Figura 21 - Conceitos de funcionalidade da Teoria de Criação do Conhecimento Organizacional 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor (2019). 

 

Verifica-se por todo o desenvolvimento da Teoria da Criação do Conhecimento a 

necessidade da autonomia e da moderação entre o caos e a ordem. Para que seja possível avançar 

em direção a Phronesis, todo o processo necessita considerar o contexto e a compreensão do 

equilíbrio entre o conhecimento tácito (crença, corpo e ontologia) e o conhecimento explícito 

(razão, mente e epistemologia). O ambiente, a liderança e o direcionamento são aspectos que fazem 

diferença nos processos de conversão e estimulam na equipe a confiança necessária para o 

compartilhamento. 

Embora teoricamente tenhamos grandes avanços com relação ao entendimento da 

conversão do conhecimento, a prática organizacional para a Gestão do Conhecimento ainda é 

pouco vista na maioria das organizações e dentre os fatores que agem como limitantes está, 

certamente o fator humano e suas interações.  

Desta forma, propor a Análise Transacional atuando como facilitador nos modos de 

conversão do Modelo SECI junta-se à preocupação de funcionalidade, à execução e o fluxo 

contínuo de troca e transformação de conhecimento. 
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2.3  ANÁLISE TRANSACIONAL 

 

Um Estado do Ego pode ser descrito fenomenologicamente como um sistema coerente de 

sentimentos relacionados a um dado sujeito e operacionalmente como um conjunto de padrões 

coerentes de comportamento; ou, ainda, do ponto de vista pragmático, como um sistema de 

sentimentos que motiva um conjunto de padrões de comportamento afins (BERNE, 1985, p. 

17). 

 

Desenvolvida por Eric Berne, entre os anos de 1940 e 1960, a Análise Transacional (AT) 

é uma teoria de Psicologia Social que derivou de seus estudos sobre intuição. São principais 

influências para a AT a Psicanálise com os conceitos de Sigmund Freud, a Psicologia Individual 

derivada de Alfred Adler, a Neurologia com ideias de Wilder Penfield e a Síndrome do 

Hospitalismo de René Spitz (JOHNSSON, 2011; KRAUSZ, 1986). 

Foram escritos por Berne seis artigos que apresentavam seu pensamento e esclareciam 

algumas de suas declarações em relação à atitude terapêutica, sendo o último publicado em 1962, 

com o título “The Psychodynamics of Intuition”.  

O primeiro artigo tratou sobre a intuição e foi publicado em 1949, com o título de “The 

nature of intuition”, o segundo foi publicado em 1952, com o título de “Concerning the Nature of 

Diagnosis”. O terceiro artigo, de 1953, teve o título de “Concerning the Nature of 

Communication", o quarto foi publicado em 1955, com o título “Primal Images and Primal 

Judgment", e o quinto, por fim, foi publicado em 1957, com o título de “The Ego Image”. 

Ao longo dos anos, após sua publicação, a AT tem se desenvolvido e extrapolado os 

campos de Psicologia Clínica, alcançando organizações, instituições educacionais, dentre outros 

(ITAA, 2019). Existem, basicamente, três escolas diferentes para a AT que são: Escola Clássica, 

Escola Cathexis ou Escola da Família Schiff; Escola Redecisionista. 

A Escola Clássica origina-se dos estudos clássicos de Eric Berne e pode ser dividida em 

três grupos: Grupo de São Francisco composto por pesquisadores como Fanita English, John 

Dusay, Stephen Karpman, Dorothy Jongeward entre outros; Grupo de Terapia Radical tendo 

como fundador Claude Steiner; e a Fundação Asklepion, com direção de Martin Groder 

(GREGORY, 2016; KRAUSZ, 1986). 

Um ramo da AT que está direcionado para estudos e aplicações em organizações deriva 

da Escola Clássica e pode ser chamado de Área Organizacional. Dos pesquisadores da Escola 

Clássica, destaca-se, na Escola Organizacional, Dorothy Jongeward e seu livro “Everybody Wins: 
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Transactional Analysis applied to organizations”, no qual a autora estabelece que, assim como o 

indivíduo, a organização pode também ser observada em função de seu Estado de Ego. 

Jongeward e Blakeney (1979) afirmam que a aplicação da AT na área organizacional 

embora esteja baseada nos mesmos conceitos, difere da aplicação no ambiente clínico, e citam 

como principal exemplo o conceito de contrato, que na clínica é trabalhado com o indivíduo, 

enquanto na organizacional é trabalhado com a organização. 

A Escola Cathexis ou Escola da Família Schiff, trabalha com a reparentalização, ou seja, 

realiza um redesenvolvimento dos Estados de Ego com a correção das distorções cognitivas 

(GOULDING, 1976; GREGORY, 2016; KRAUSZ, 1986). Goulding (1976) destaca que nesta 

escola o paciente é conduzido a um estado infantil, desiste de seus pais verdadeiros e passa pelo 

processo de redesenvolvimento. 

A Escola Redecisionista, criada por Robert e Mary Golding, também chamada de Terapia 

da Redecisão, por sua vez, agrega a Gestalt terapia com a AT (GOULDING, 1976; GREGORY, 

2016; JOHNSSON, 2011; KRAUSZ, 1986). Com caráter clínico, nela os pacientes podem 

redecidir sobre seus Scripts, ou seja, defende-se que “todo ser humano tem capacidade de assumir 

a responsabilidade sobre o direcionamento de sua própria vida” (KRAUSZ, 1986, p. 8).  

Além da divisão por escolas, a Associação para Análise Transacional do Reino Unido 

(UK Association for Transactional Analysis1, 2018) relata quatro campos de especialização na AT, 

quais sejam: 

• Aconselhamento de AT – atividade exercida por relação contratual na qual, através de 

aconselhamento, os clientes aprimoram seus pontos fortes, recursos e funcionamento para gerenciar 

sua vida diária e alcançar desenvolvimento pessoal. 

• Educacional – profissionais que visam a aplicação da AT em ambientes educacionais, preocupando-

se também com os indivíduos que compõem o ambiente escolar e sua relação com os grupos nos 

quais estão inseridos. 

• Organizacional – compreende os profissionais que atuam em organizações ou para organizações, 

tendo como objetivo o desenvolvimento e aumento de eficácia das pessoas que compõem as 

organizações. 

• Psicoterapia – profissionais que têm como objetivo facilitar a autoatualização do paciente, de modo 

que ele reconheça seus padrões e crie opções conscientes visando a autonomia. 

  

 
1 https://www.uktransactionalanalysis.co.uk/about-ukata/four-fields 
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São definições para a AT: 

 

Quadro 14 - Definições para Análise Transacional 

Definição Autor/Ano 

Teoria sistemática e consistente da personalidade e da dinâmica social 

derivada da experiência clínica, e uma forma dinâmica e racional de 

terapia que é facilmente compreendida pela grande maioria de pacientes 

psiquiátricos e, naturalmente, adaptada a eles. 

Berne (1985, p. 21) 

A Analise Transacional é frequentemente definida como uma teoria da 

comunicação que permite a análise sistemática da comunicação 

transacional entre indivíduos. 

Lukenbill (1976, p. 

317) 

a AT “(a) é orientada para a ação, (b) é boa para diagnosticar e tratar 

problemas de comunicação, e (c) é um sistema de fácil compreensão 

para entender o comportamento humano”. 

Thomas; Morrison 

(1977, p. 120) 

É um conjunto integrado de conhecimentos sobre o comportamento 

humano que pode ser subdividido em três áreas:  

- é uma filosofia de vida baseada numa visão humanística do ser 

humano; 

- é uma teoria do desenvolvimento da personalidade que abrange os 

aspectos intrapessoais, interpessoais e socioculturais e 

- é um sistema de técnicas que permite a cada ser humano compreender 

a dinâmica autodirigida de valores, comportamentos e sentimentos. 

Krausz (1986, p. 1) 

é uma nova abordagem de comunicações, de relações sociais e 

humanas, escolares, profissionais, bem como, uma fundamentada teoria 

de psicologia e uma técnica de psicoterapia 

Minicucci (1983, p. 

59) 

AT é uma ferramenta poderosa para exibir e analisar padrões de 

Transação. 

Dani;Backhouse; 

Burns (2004, p. 575) 

Análise Transacional (AT) é uma terapia integrativa, relacional e 

psicodinâmica, fundamentada na psicologia humanista. 

Johnsson (2011, p. 5) 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Tendo por base o Quadro 14, para este trabalho, compreende-se a AT como um conjunto 

integrado de conhecimentos que permite ao indivíduo e a organização desenvolver-se em seus 

aspectos relacionais, sejam eles intrapessoais, interpessoais ou sociais através do 

autoconhecimento sobre sua dinâmica. 

Harris (1973) destaca que com a Análise Transacional foi possível ter nas ciências 

psicoterapêuticas uma unidade de análise, a Transação, descrita por Berne (1977, p. 30, destaque 

do autor): 
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A unidade das relações sociais é chamada de “Transação”. Se duas ou mais pessoas se 

encontram numa reunião de caráter social, mais cedo ou mais tarde uma delas irá falar, ou dará 

qualquer indicação de ter se inteirado da presença das outras. Isto é chamado de estímulo 

transacional. Outra pessoa então irá dizer ou fazer qualquer coisa relacionada de algum modo 

com aquele estímulo, e isto é chamado de resposta transacional. 

 

Para fins de aplicação, a AT é baseada em quatro momentos, chamados de Análise 

Estrutural, Análise Transacional, Análise de Jogos e a Análise de Argumentos. Não 

necessariamente um tratamento utiliza todas as etapas, mas, se as contemplar, elas devem ocorrer 

respectivamente. O primeiro (Análise Estrutural) tem como objetivo a identificação e a análise dos 

estados do ego, após este momento, segue-se para a Análise Transacional que tem como objetivo 

analisar as transações, o terceiro momento (Análise de Jogos) observa os momentos de interação 

e o quarto momento (Análise de Argumentos) trabalha com o conceito de script de vida e possíveis 

mudanças de comportamento. 

A Figura 22 mostra um resumo dos momentos do processo de Análise Transacional e 

seus objetos de análise: 

 

Figura 22 - Momentos da AT e objetos de observação 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor (2019). 

 

Berne (1985) relaciona o que chama de “Estados do Ego” - Pai, Adulto e Criança - aos 

órgãos psíquicos exteropsique, neopsique e arqueopsique, respectivamente. 
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A exteropsique é criteriosa de um modo imitativo e busca fortalecer conjuntos de padrões 

emprestados. A neopsique ocupa-se sobretudo da transformação de estímulos em peças 

de informação e do processamento e arquivo dessa informação com base na experiência 

prévia. A arqueopsique tende a reagir de maneira mais brusca, baseada no pensamento 

pré-lógico e em percepções pouco diferenciais ou distorcidas (BERNE, 1985, p.35). 

 

Salienta também que estes Estados de Ego não podem ser comparados com “ego, id e 

superego”, pois representam figuras reais. “Um dos aspectos mais difíceis da Análise Estrutural, 

na prática, é fazer o paciente (ou estudioso) ver que Criança, Adulto e Pai não são ideias de fácil 

manejo ou neologismos interessantes, mas se referem a fenômenos baseados em realidades 

concretas” (BERNE, 1985, p. 31). 

A base da análise estrutural, de acordo com Berne (1985, p. 33), contém três absolutos 

pragmáticos e três hipóteses gerais, respectivamente: 

 

1 - Que todo indivíduo adulto foi criança um dia. 

2- Que todo ser humano, com um funcionamento suficientemente bom do tecido cerebral, é 

potencialmente capaz de uma adequada avaliação da realidade. 

3- Que todo indivíduo que sobrevive até a idade adulta teve pais ou alguém in loco parentis. 

 

As hipóteses correspondentes são: 

1 - Que os vestígios da infância sobrevivem na vida posterior como Estados do Ego completos 

(relíquias arqueopsíquicas). 

2. Que a avaliação da realidade é função de Estados do Ego distintos e não de “capacidade 

isolada” (funcionamento neopsíquico). 

3 - Que o comando pode ser assumido pelo completo Estado do Ego de um indivíduo exterior, 

segundo se percebe (funcionamento exteropsíquico). 

 

De maneira geral, os Estados de Ego são representados por círculos (Figura 23), que 

expressam a fronteira que os separa uns dos outros, através de barreiras psíquicas, sendo estas 

fronteiras semipermeáveis (BERNE, 1985).  
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Figura 23 - Estados de Ego 

 
Fonte: Berne (1985, p. 29). 

 
 

O Pai foi colocado no topo e a Criança embaixo, intuitivamente. Esta intuição teve boas 

origens morais. O Pai é o guia das aspirações éticas e voracidades empíricas; o Adulto 

relaciona-se com as realidades terrenas da vida objetiva; e a Criança é um purgatório, e, às 

vezes, um inferno, para as tendências arcaicas. (BERNE, 1985, p. 57) 

 

De acordo com Harris (1973), os registros do Pai são realizados com base em eventos 

externos e que não são questionados ou que são impostos ao indivíduo enquanto este encontra-se 

nos anos iniciais de vida, entre seu nascimento e os cinco anos de idade. Esses eventos são 

registrados sem que a criança tenha condições de modificá-los ou contestá-los, pois encontra-se 

em um período de vida onde é dependente e não possui vocabulário e/ou capacidade de construir 

significados com palavras, construindo o seu “conceito ensinado da vida”. 

Sobre o Estado de Ego Criança, Berne (1958) destaca que em hipótese alguma deseja-se 

eliminar a criança dos Estados de Ego ativos, no entanto, é necessário organizar a estrutura dos 

Estados de Ego para que a Criança possa contribuir à personalidade do indivíduo proporcionando 

atributos valiosos que se comparam a alegria da criança em sua vida familiar. 

Ao contrário dos registros do Pai, que advêm de eventos externos, os registros da Criança 

são provenientes de registros internos, ou seja, tudo aquilo que viu, ouviu, sentiu e compreendeu 

das vivências que teve nos eventos externos. Esses registros também acontecem entre o nascimento 
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e os cinco anos de idade, sendo que se registram nesta etapa os sentimentos do tipo “é minha 

culpa”, sendo este o “conceito sentido da vida” (HARRIS, 1973). 

Para o Adulto, Harris (1973) destaca que os registros se iniciam nos 10 meses de idade, 

quando o indivíduo começa a ter capacidade de locomoção e dá início a exploração do ambiente 

em que vive. Os registros do Adulto são dos eventos vividos pelo indivíduo, as suas percepções 

sobre determinada situação, criando o “conceito pensado da vida”. 

Ampliando a análise dos Estados de Ego, são evidenciados aspectos do funcionamento 

da estrutura interna dos Estados de Ego: Pai Crítico (PC), Pai Protetor (PP), Adulto (A), Criança 

Livre (CL), Pequeno Professor (PqProf) e Criança Adaptada (CA), sendo que esta última se 

subdivide em Criança Adaptada Rebelde (CAR) e Criança Adaptada Submissa (CAS) 

(OLIVEIRA 1977; KRAUSZ, 1986; QUINTELLA, 1994). 

 

Figura 24 – Estrutura interna dos Estados de Ego 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor (2019) adaptado de Krausz (1986), Oliveira (1977) e Quintella 

(1994). 

 

Estas manifestações dos Estados de Ego (Figura 24) podem ser percebidas de forma 

verbal e não verbal. O Estado de Ego Pai agora se manifesta em Pai Crítico, com comportamentos 

que denotam firmeza, controle, preconceitos, agressividade, crítica e tentativa de punição, e em 

Pai Protetor, com comportamentos que demonstram proteção, cuidado, superproteção, apoio. 
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Nesta manifestação não existe a relação de que um é positivo e outro é negativo, pois 

compreende-se que ambos podem manifestar-se de forma adequada à situação, dependendo da 

forma com que são potencializados. 

Cabe destacar que o Estado de Ego Pai corresponde a atitudes de todas as pessoas que de 

alguma forma foram emocionalmente significativas para a criança, podendo ser então os próprios 

pai e mãe, avô e avó, tios e tias, professores, vizinhos, atores, cantores e outros. 

A manifestação do Estado de Ego Adulto é baseada em realidade, ele é analítico, faz 

tarefas de forma mecânica e resolve problemas. Tem as informações como sua principal fonte de 

ação. 

O Estado de Ego Criança, por sua vez, é o que apresenta o maior número de 

manifestações. Pode ser a Criança Livre quando se manifesta de maneira espontânea, pois não foi 

alterada pelo processo de educação e expressa criatividade, espontaneidade, curiosidade. Com esta 

manifestação, o Estado de Ego Criança expressa as chamadas emoções autênticas: alegria, tristeza, 

afeto, medo e raiva. 

O Pequeno Professor aparece com comportamento intuitivo e manipulador em seu 

próprio benefício e improviso. Abastece o indivíduo, ao longo da vida, com a capacidade de inferir 

o todo de situações, tendo apenas uma parte das informações disponíveis. 

A Criança Adaptada Rebelde apresenta-se com rebeldia, a competitividade, a provocação, 

o desafio, a oposição, a agressividade e a procrastinação, buscando uma forma de obter atenção. 

Já a Criança Adaptada Submissa, por sua vez, apresenta-se com o estado de submissão e 

tem comportamentos relacionados com a angústia e a obediência. Entende que deve fazer aquilo 

que lhe é solicitado para que tenha a aprovação da sociedade. 

O Quadro 15 apresenta um resumo dos Estados de Ego e suas características: 
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Quadro 15 - Características e comportamentos dos Estados de Ego 

Manifestações dos 

Estado de Ego 
Tom de voz Postura corporal Exemplos de Frases 

Pai Crítico (PC) Crítico, 

autoritário, 

cortante. 

Tronco ereto, pomposo e 

arrogante, altiva, queixo 

alto, mantém distância. 

- Isto está errado! 

- A culpa é sua. 

- Não confio em 

pessoas com menos de 

trinta anos. 

- O Sr. Raimundo 

ainda tem muito que 

aprender para ser um 

bom chefe. 

Pai Protetor (PP) Carinhoso, 

cordial, macio, 

acolhedor. 

Protetora, acolhedora, 

tronco arqueado para os 

outros. 

- Não desanime, na 

próxima vez você fará 

melhor. 

- Parabéns pelo seu 

trabalho. 

- Dirija com atenção. 

- Deixa que eu faço! 

Adulto (A) Calmo, 

compassado, 

uniforme, 

modulado. 

Atenta, flexível, erguido 

sem tensão, inclinado 

sobre objetos, expressa 

naturalidade. 

- Que dia do mês é 

hoje? 

- Neste momento a 

temperatura em São 

Paulo é de 23 graus. 

- Preciso do relatório 

até as 17h. 

Criança Livre 

(CL) 

Barulhento, cheio 

de emoção, forte, 

sonoro. 

Livre, relaxado, pula, 

dança, movimentos 

flexíveis. 

- Adoro sorvete de 

chocolate! 

- Oba! Que bom. 

- Ah! Que Vontade de 

ir também. 

Pequeno 

Professor 

(PqProf) 

Baixo Ligeiramente inclinada, 

estática. 

- Vou mostrar meu 

boletim quando meu 

pai estiver de bom 

humor. 

Criança 

Adaptada 

Rebelde (CAR) 

Hostil, desafiante, 

agudo, cortante. 

Arrogante, desafiadora, 

peito estufado, tronco 

estirado. 

- Faço o que eu quiser! 

- Será como eu quiser! 

Criança 

Adaptada 

Submissa (CAS) 

Baixo, suplicante, 

choroso, 

submisso. 

Encolhida, tensa, 

cabisbaixa, contraído, 

tronco encurvado. 

- Não vou porque o 

chefe não quer. 

- Sim, está bem. Como 

você quiser! 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019) com base em Krausz (1986), Oliveira (1977) e Quintella 

(1994). 
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As manifestações dos Estados de Ego Pai e Criança podem ocorrer no circuito positivo 

ou negativo, enquanto o Adulto se manifesta somente em circuito positivo. De acordo com Krausz 

(1986, p. 30), “no circuito negativo o contato entre Estado de Ego Pai e Criança é feito diretamente, 

enquanto no circuito positivo há o processamento das informações internas e externas pelo adulto”. 

Berne (1985) relata que, embora possa ser difícil de identificar, pode ser comum encontrar 

a penetração de um Estado de Ego em outro. Por exemplo, traços da Criança que aparecem sempre 

que existe uma deixa em seu Estado de Ego Adulto, o que ele chama de Contaminação. 

A Contaminação ocorre quando o Estado de Ego Adulto começa a operar de forma 

desordenada, por influência dos Estados de Ego Pai e/ou Criança. Esta Contaminação pode ser 

simples, quando apenas um Estado de Ego consegue infiltrar no Adulto ou pode ser uma 

Contaminação dupla quando os dois Estados de Ego conseguem infiltrar o Adulto (Figura 25). 

 

Figura 25 - Contaminação do Estado de Ego Adulto 

 

Fonte: Berne (1985, p. 46). 

 

Ao contrário da Contaminação, pode ocorrer a Exclusão de um ou mais Estados de Ego. 

Quando esta patologia ocorre, existe a dominância de um ou dois egos ativos e a ausência total de 

manifestação daquele(s) excluído(s). Quando ocorre a Exclusão da Criança, de modo geral o 

indivíduo deixa de ter aspectos relacionados a comportamentos espontâneos, passa a não ter 

criatividade e intuição. 
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A Exclusão do Estado de Ego Pai exclui do indivíduo, por exemplo, a capacidade de dar 

suporte e proteção. A Exclusão do Estado de Ego Adulto, por sua vez, elimina a capacidade de o 

indivíduo manter contato com a realidade, o “aqui e agora”. 

Quando ocorre a Exclusão de dois Estados de Ego, Berne (1985) denomina como Pai 

Excludente os casos em que apenas o Estado de Ego Pai se mantém ativo, impedindo o indivíduo 

de demonstrar racionalidade de decisões e a liberdade de sentimentos da criança. “Tais pessoas 

têm a maior dificuldade para reconhecer a existência da criança, uma vez que o objeto da Exclusão 

é controlar e negar este aspecto” (BERNE, 1985, p. 41). 

O Adulto Excludente elimina das características do indivíduo as ações que seriam 

referidas ao Pai ou a Criança, de modo que se torne alguém que age como planejador e processador 

de informações. E a Criança Excludente, “com mais frequência observada socialmente em 

personalidades impulsivas narcisistas” (BERNE, 1985, p. 44), deixa de lado os aspectos racionais 

do Estado de Ego Adulto e o julgamento de Estado de Ego Pai, evitam tomadas de decisão e 

buscam a aprovação ou críticas dos que estão a sua volta. 

Harris (1973, p. 67) estabelece que o indivíduo pode ter uma posição de vida, em relação 

aos seus Estados de Ego predominantes, que são: 

 

1. EU NÃO SOU OK – VOCÊ É OK 

2. EU NÃO SOU OK – VOCÊ NÃO É OK 

3. EU SOU OK – VOCÊ NÃO É OK 

4. EU SOU OK – VOCÊ É OK 

 

Para Harris (1973) todo indivíduo enquanto criança assume a posição de vida EU NÃO 

SOU OK – VOCÊ É OK e tal fato deve-se à necessidade de cuidados que o bebê apresenta, é 

submisso aos cuidados das pessoas com mais idade. Quando no segundo ano de vida, esse 

indivíduo pode trocar a posição de vida inicial para uma EU NÃO SOU OK – VOCÊ NÃO É OK 

ou para EU SOU OK – VOCÊ NÃO É OK. Esta escolha é estabelecida nas vivências e nos eventos 

gravados, tanto relacionados aos eventos externos, quanto os internos. 

A partir da definição, a pessoa passará sua vida em atitudes que reforcem a posição de 

vida escolhida, a mudança dar-se-á apenas de forma consciente. Em 2002, a autora Susannah 

Temple apresentou sua tese na qual desenvolveu uma ferramenta psicométrica de Análise 

Transacional para aumentar a Fluência Funcional (FF).  
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A fluência funcional em si, [...] trata de comportamento, não de pessoa. Basicamente, FF 

se refere à maneira natural como os seres humanos se dão bem. As pessoas estão sendo 

funcionalmente fluentes quando se relacionam com os outros de maneira adequada ao 

objetivo, com flexibilidade, fluxo e benefício mútuo. A palavra fluência é usada da 

mesma forma que usamos quando falamos sobre ser fluente em um determinado idioma. 

A palavra funcional é tirada da frase funcionamento social humano (TEMPLE, 2015, p. 

11). 

 

Temple (2002) utiliza os Estados de Ego como base para a construção da ferramenta 

resultando em um perfil de comportamento transacional com um índice de Fluência Funcional que 

considera nove (9) modos de funcionamento e pode ser utilizada para treinamento e 

desenvolvimento pessoal. 

Para a Fluência Funcional, Temple (2002) considera que a realização do diagnóstico 

comportamental ocorre no Estado de Ego Adulto, considerando a contaminação do Estados de Ego 

Pai e Criança no de Estado de Ego Adulto, conforme mostra a Figura 26. 

 

Figura 26 - Estrutura do diagrama de combinação e função mostrada em conjunto 

 

Fonte: Temple (2002, p. 40) 

 

Com a utilização da técnica Delphi, Temple (2002) definiu descritores dos modos de 

comportamento para cada um dos nove (9) modos de funcionamento definidas na Figura 26, com 

o resultado apresentado no Quadro 16. 
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Quadro 16 – Descritores para os modos de comportamento no modelo de FF 

COMPORTAMENTO 
MODO DE 

FUNCIONAMENTO 

ESTADO 

DE EGO  
DESCRITORES 

ORIENTAÇÃO E 

DIREÇÃO 

DOMINANDOR (-) PCn 

• mandão 

• detector de falhas 

• punitivo 

ESTRUTURA (+) PC 

• inspirador 

• bem organizado 

• empresa 

OLHAR PARA 

PESSOAS 

MARSHMALLOWING 

(-) 
PAn 

• excessivamente 

indulgente 

• inconsistente 

• sufocante 

NUTRITIVO (+) PA 

• aceitando 

• compreensão 

• compassivo 

CAUCULISTA AVALIADOR (+) A 

• alerta 

• consciente 

• racional 

• avaliativo 

RELACIONADO COM 

OUTROS 

COOPERATIVO (+) CA 

• amigáveis 

• assertivo 

• atencioso 

COMPLICANTE / 

RESISTENTE (-) 
CAn 

• ansioso 

• rebelde 

• submisso 

FAZENDO MINHA 

PRÓPRIA COISA 

ESPONTÂNEO (+) CL 

• criativo 

• saboroso 

• expressivo 

IMATURO (-) CLn 

• egocêntrico 

• imprudente 

• egoísta 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) com base em Temple (2002) 

 

A troca social entre os indivíduos (podendo ser ou não verbais) são compreendidas por 

transações, e de acordo com Berne (1985, p. 82) ocorrem quando: “um estímulo transacional 

procedente de X faz emergir uma resposta transacional de Y; esta resposta torna-se um estímulo 

para X; e a resposta de X, por sua vez, torna-se um novo estímulo para Y”. A Análise Transacional 

ocupa-se com a análise desta cadeia de transações e seu objetivo é que ao final as pessoas estejam 

conscientes do Estado de Ego utilizado. 

Essas transações podem ocorrer de forma complementar, cruzada ou ulterior. A 

Transação complementar ocorre quando o Estado de Ego estimulado é aquele que responde ao 
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que o estimulou. Quando ocorre a Transação complementar, existe a tendência de que a 

comunicação seja fluida e se mantenha. Exemplos de Transação complementar são apresentados 

no Quadro 17.  

 

Quadro 17 – Exemplos de E-R em transações complementares 

Transação de Estímulo (E) Transação de Resposta (R) 

P – P 

E: Não se consegue mais trabalhar nesta 

empresa. 

P – P 

R: As pessoas passam o dia sem fazer nada. 

P – A 

E: Posso te ajudar? 

A – P 

R: Por favor, precisamos de 7 cópias deste 

documento. 

P – C 

E: Termine o relatório até as 15h. 

C – P 

R: Sim, senhor. 

A – P 

E: Penso em descartar este relatório, o que 

acha? 

P – A 

R: Sim, tenho a mesma opinião que você. 

A – A 

E: Quantas circulares foram expedidas hoje? 

A – A 

R: 35 circulares. 

A – C 

E: Você gosta de sorvete? 

C – A 

R: Adoro! 

C – P 

E: Você me ajuda a terminar o relatório? 

P – C 

R: Não se preocupe com isto. 

C – A 

E: Acho que não vou conseguir passar nesta 

prova. 

A – C 

R: Você está sentindo medo? 

C – C 

E: Que tal uma cervejinha? 

C – C 

R: Joia! Adoro cerveja! 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019) com base em Krausz (1986, p. 51-54). 

 

A Transação cruzada ocorre quando há um estímulo para determinado Estado de Ego, 

porém, a resposta vem de um Estado de Ego que não foi o estimulado, ou responde a um diferente 

daquele que o estimulou ou ocorrem ambas as situações. Quando ocorre uma Transação cruzada, 

a comunicação tende a ter seu fluxo interrompido. Krausz (1986) relata que as possibilidades de 

Transação cruzada são numerosas. 

Por fim, a Transação ulterior ocorre quando em uma mensagem explícita encontra-se 

uma mensagem psicologicamente oculta como sendo seu verdadeiro objetivo. Neste tipo de 

Transação, além das setas em linha contínua utilizadas para representar o estímulo e resposta 

explícitos, utiliza-se uma seta com linha descontínua para representar a mensagem ulterior, um 

exemplo pode ser visto na Figura 27:  
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Figura 27 - Exemplo de Transação ulterior 

 

Fonte: Krausz (1986, p. 58). 

 

Não necessariamente as transações entre os Estados de Ego Adulto serão melhores, 

dependendo do contexto ou da reação que se pretende estimular na outra parte, é importante saber 

qual Estado de Ego ativar. Esta consciência de Estado de Ego e consciência de contexto é ponto 

fundamental para a Análise Transacional. 

Krausz (1986, p. 64) estabelece uma relação de Estímulo e Resposta provenientes das 

manifestações dos Estados de Ego e destaca que “este fenômeno se dá no relacionamento entre 

indivíduos, indivíduo e grupo, entre grupos e em organizações” (Quadro 18). A consciência destas 

possibilidades permite que o indivíduo utilize as reações como retroalimentação para envio de 

estímulo. 

 

Quadro 18 - Relação de estímulo e possibilidade de resposta 

Estímulo de: Aciona resposta de: 

PC CAS, CAR, PC 

PP PP, CL, PqProf., A 

A A 

CL CL, PP, PqProf. 

PqProf. PqProf., A, CL 

CAS PC, CAS, CAR 

CAR PC, CAR 

Fonte: Krausz (1986, p. 64) 
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Outro ponto descrito pela AT é a Estruturação Social do Tempo, de acordo com a teoria, 

as formas como as pessoas transacionam pode ocorrer de seis maneiras diferentes: Isolamento, 

Ritual, Passatempo, Atividade, Jogos Psicológicos e Intimidade ou Nivelamento (KRAUSZ, 

1986; OLIVEIRA 1977; QUINTELLA, 1994). 

O Isolamento pode ser físico ou psicológico, e pode ser voluntário ou conduzido. O 

Isolamento físico ocorre quando o indivíduo se encontra geograficamente afastado, enquanto no 

Isolamento psicológico, embora o indivíduo esteja em um ambiente com outras pessoas, se 

mantém com seus canais de comunicação desligados. Este Isolamento será voluntário, quando 

ocorrer por opção do indivíduo ou conduzido, quando for estimulado por outro indivíduo ao 

Isolamento. 

Por Ritual entende-se as transações que se repetem e são “convenções sociais que 

permitem a um estranho aproximar-se de outras pessoas” (OLIVEIRA, 1977, p. 124). São 

exemplos de rituais os cumprimentos, as ações típicas em reuniões formais, recepções e eventos 

que têm padrão, como formaturas, casamentos e batizados. 

O Passatempo é o tempo utilizado pelos indivíduos em conversas sobre assuntos variados 

e que tem como propósito fugir do Isolamento. São típicos no Passatempo os assuntos como 

esportes, política, televisão, clima, viagens, etc. 

A Atividade envolve o uso psicomotor do indivíduo e o faz estar em contato com a 

realidade, trabalhando com informações e objetividades. Em geral, as atividades são o trabalho e 

os hobbies.  

Os Jogos Psicológicos são a forma mais complexa de estruturar o tempo. “Um jogo pode 

ser definido como uma série recorrente de transações, muitas vezes repetitivas, superficialmente 

racionais, com uma motivação oculta; ou mais coloquialmente, uma série de operações com um 

“truque”” (BERNE, 1958, p. 740, tradução nossa). 

Berne (1977) reforça que, embora tenham o nome de jogo, os Jogos Psicológicos não 

podem ser confundidos com os jogos como futebol ou poker, por exemplo, ou como os jogos 

matemáticos relacionados a questões de tomada de decisão gerencial. Neste caso, os Jogos 

Psicológicos em geral apresentam final com dramaticidade. 

Krausz (1986, p. 125) descreve quatro características dos Jogos Psicológicos: 
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- superficialmente parecem ser transações complementares plausíveis, se considerarmos 

apenas o nível social ou manifesto; 

- na realidade são transações ulteriores ou ocultas, com uma mensagem subjacente que é o 

convite para o jogo; 

- o desenrolar das transações que constituem o jogo leva os indivíduos a mudarem os papéis 

que representam inicialmente e 

- pressupõem um resultado negativo previsível que é o verdadeiro objetivo do jogo. 

 

Alguns jogos tornam-se fundamentais para a manutenção psíquica de seus jogadores, pois 

escondem seus medos e angústias. Por isso, Berne (1958, 1977, 1985) destaca a importância de se 

ter prudência e realizar análise profunda dos Jogos Psicológicos, que podem ocorrer em três 

estágios: primeiro estágio – socialmente aceitável; segundo estágio – não causa danos 

irremediáveis ou permanentes, mas os jogadores ocultam de terceiros; terceiro estágio – seu final 

irá ocorrer “numa sala de operações, num tribunal ou no necrotério” (Berne, 1977, p. 64). 

Karpman (1968) estabeleceu o chamado Triangulo Dramático ou Triangulo de 

Karpman (Figura 28), o qual diagrama os papéis de Vítima, Perseguidor e Salvador existentes 

nos Jogos Psicológicos, facilitando o entendimento da transição entre os papéis durante o jogo. 

 

Figura 28 - Triângulo dramático 

 

Fonte: Karpman (1968, p.40). 

 

As setas indicam que durante o jogo psicológico a pessoa pode iniciar em um papel, e 

transitar para os demais. Por exemplo, alguém que inicia um jogo no papel de Vítima poderá 

terminar no papel de Salvador, reforçando seu Estado de Ego e conquistando a recompensa 

desejada. 
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Krausz (1986, p. 129) aponta a relação entre os papéis no Triângulo Dramático e os 

Estados de Ego, sendo estes: 

• Vítima = Criança Adaptada Submissa 

• Salvador = Pai Protetor 

• Perseguidor = Pai Crítico 

 

Berne definiu uma fórmula para explicar os Jogos Psicológicos: 

 

Figura 29 - Fórmula dos Jogos Psicológicos 

 

Fonte: Berne (1985) 

 

Onde: 

 

I = Isca 

F = Fraqueza 

R = Resposta 

M = Mudança 

C = Confusão 

Cf = Compensação final 

 

Como mostra a Figura 29, os Jogos Psicológicos têm início quando uma das partes lança 

a Isca, que será facilmente capturada pela Fraqueza da outra parte. A Isca é o estímulo, tão logo a 

Fraqueza da outra parte seja capturada, será dada uma Resposta para o estímulo inicial. Após um 

tempo se exercitando naquele Estado de Ego, um dos jogadores muda seu status no jogo, esse fato 

gera confusão aos demais jogadores e o jogo se encaminha para a compensação final, sendo uma 

delas o reforço do Estado de Ego dos participantes. Um exemplo pode ser visto na Figura 30. 
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Figura 30 - Exemplo de jogo psicológico 

 

Fonte: Autor (2019) adaptado de Krausz (1986, p. 127 e 128). 

 

Em seu livro Os jogos da vida (em inglês: Games people play) com primeira publicação 

em 1964, Berne descreveu 34 Jogos Psicológicos em diferentes campos da vida social. Em 1986, 

Krausz afirma que existiam mais de 70 jogos catalogados (BERNE, 1977; KRAUSZ, 1986). Com 

o passar dos anos e os avanços nos estudos da AT é possível que atualmente este número seja 

ainda maior. 

Por fim, a Estruturação do Tempo Social intimidade tem como características a 

espontaneidade e aceitação. Conforme destacam os autores Berne (1985), Krausz (1986) e Oliveira 

(1977), a estruturação do tempo com intimidade é menor do que com qualquer uma das outras 

possibilidades, pois exige reciprocidade e honestidade entre as partes.  
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Sobre a intimidade, Oliveira (1977, p. 130) diz que “no momento da intimidade, 

esquecem-se por completo os defeitos da outra pessoa: o “dar e receber” de parte a parte é 

incondicional, e não está preso a expectativas de troca, do tipo “só faço isto se receber aquilo”. 

O quarto momento de aplicação da AT, conforme descrita por Berne é a Análise de 

Argumentos. Os argumentos, atualmente chamados de Scripts ou Roteiros de Vida, são as 

tentativas de corresponder às expectativas das figuras de Pai, e são, de modo geral, a forma de agir, 

pensar e sentir com base em comportamentos e valores que o indivíduo registrou das interações 

parentais. 

Para Berne (1976, p. 37 apud KRAUSZ, 1986, p. 143) “o argumento é, pois, uma decisão 

que o pequeno ser faz entre suas próprias necessidades e expectativas autônomas e as pressões ou 

injunções que ele encontra no seu grupo familiar primário”. 

Na rotina, e de acordo com o status social assumido (pai/mãe, profissional, filho/filha, 

marido/esposa etc.) os indivíduos agem, em algum momento, de acordo com seu Script. 

Dentre as classificações de Script, uma delas os distingue em: vencedores; não vencedores 

ou empatadores; perdedores. Os vencedores são aqueles que conseguem atingir as metas às quais 

se propuseram e que correm os riscos de forma calculada. Os não vencedores ou empatadores 

conseguem cumprir tarefas, porém, não saem de sua programação normal, essa energia gasta em 

cumprir as tarefas não permite que eles triunfem. Já os perdedores são aqueles que causam 

prejuízos a si e aos outros, estimulam metas inatingíveis, correndo riscos que não calcularam e, 

sem conseguir alcançá-las, reforçam seu argumento de perdedores. 

Quintella (1994), em seu livro, utiliza a classificação de Scripts descrita por Kertesz, que 

são: Triunfador, Vencedor, Carreirista, Não vencedor ou Banal e Perdedor. O Triunfador tem a 

correspondência com o vencedor descrito por Berne. O Vencedor corresponde ao não ganhador 

do Berne, o Carreirista, por sua vez, estabelece metas elevadas e, se algo vai mal, culpa as outras 

pessoas pelo seu fracasso.  

O Não-vencedor ou Banal assume poucos riscos, cumpre metas parcialmente e é visto 

como um “bom membro da comunidade”. Por fim, na classificação de Kertesz, o Perdedor segue 

a descrição e características do perdedor descrito por Berne. 

Ao falar sobre os argumentos, Oliveira (1977, p. 97) destaca que, “no entanto, a AT tem 

como premissa básica que nós somos donos de nosso próprio destino, e, como tal, cabe a nós 

decidir, conscientemente, se esse papel nos convém ou não”. 

Bastante extensa e complexa, a AT consegue com a utilização de simbolismo e termos 

próximos aos do cotidiano dos indivíduos, ser compreensível e estimular a reflexão para que os 
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indivíduos consigam atingir a autonomia relacionada ao seu comportamento diante das situações 

diversas de interação diária. 

Com isso, a sequência de capítulos apresenta os métodos de pesquisa e a relação entre a 

AT e os modos de conversão do conhecimento.  
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3 MÉTODOS DE PESQUISA 

 

Este Capítulo tem como objetivo descrever os métodos de pesquisa utilizados e 

caracterizar a pesquisa quanto a sua abordagem, área e finalidade para ciência, objetivos e 

procedimentos.  

A Figura 31, apresenta de forma resumida as etapas de pesquisa seguidas neste trabalho, 

tendo como base os objetivos, geral e específicos, estabelecidos. 

 

Figura 31 - Etapas seguidas como métodos de pesquisa 

 

 

Fonte: Elaborada pela Autora (2020) 

 

Para fins de embasamento teórico, realizou-se uma Revisão de Literatura, conceituada 

como “processo de busca, análise e descrição de um corpo do conhecimento em busca de resposta 

a uma pergunta específica” (BIBLIOTECA PROFESSOR PAULO DE CARVALHO MATTOS, 

2015). 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, optou-se pela realização da Revisão Narrativa e 

da Revisão Integrativa, conforme mostra a Figura 32. Por Revisão Narrativa, compreende-se uma 

busca ampla por documentos que podem variar entre artigos científicos, livros, e outros sem ser 

necessário citar as fontes de busca utilizadas, nem os critérios utilizados pelo autor, que realiza a 

seleção do material encontrado com base em sua análise crítica (ROTHER, 2007). 

A Revisão Integrativa, por sua vez, de acordo com a Biblioteca da Universidade Federal 

de Santa Catarina (2011), é um método de revisão que segue os princípios da revisão sistemática 

(mantendo padrões de realização da busca), porém difere dela na análise dos documentos, a qual 

permite que se realize uma combinação entre pesquisas experimentais e não experimentais, 

podendo ser qualitativa e/ou quantitativa. 

São passos que devem ser seguidos na elaboração da revisão integrativa, minimamente: 

identificação e formulação do problema, coleta dos dados, avaliação dos dados, análise dos dados 
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e apresentação (COOPER, 1989; WHITTEMORE; KNAFL, 2005). De modo a manter o rigor 

necessário para uma busca sistemática de literatura, os autores destacam que em cada uma das 

etapas é necessário estar atento às decisões de pesquisa que são tomadas. 

 

Figura 32 - Visão geral para a revisão de literatura realizada 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor (2019). 

 

No que tange à Revisão Narrativa, optou-se por realizar buscas gerais nas bases de dados 

Scopus, WoS, Google Scholar e a consulta em livros considerados clássicos para os temas 

abordados. No caso do Modelo SECI, os livros de Nonaka e Takeuchi, e, para a Análise 

Transacional, livros de Eric Berne. 

Nas buscas realizadas nas bases de dados, a seleção de artigos teve por critérios: mais 

citados, mais antigos e mais recentes, buscando uma visão ampla dos assuntos abordados.  

A Revisão Integrativa visou a união dos assuntos e a compreensão da forma como estão 

sendo pesquisados e aplicados por pesquisadores de diferentes áreas e em diferentes localidades, 

bem como justificar o ineditismo da pesquisa proposta. 

O momento seguinte é o de integração entre os termos, pela qual a pesquisa assume um 

caráter de propositiva, que, conforme Freire (2013) é quando se deixa de descrever como são os 

fenômenos para iniciar um discurso propositivo de como podem ser ou como podem ser feitos 

(Figura 33 ). 
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Figura 33 - Visão geral para a etapa propositiva 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2019). 

 

A etapa Propositiva da pesquisa tem como objetivo estabelecer a relação a ser trabalhada 

entre os dois constructos centrais, tendo como base o levantamento de informações realizado na 

etapa de Revisão de Literatura. Considerando os Estados de Ego, seus modos de manifestação e 

as características de cada um dos modos de conversão do conhecimento estabelecidos pelo Modelo 

SECI, elaborou-se o Questionário 1 (Apêndice D) e o Modelo Visual (Figura 35). 

Ambos desenvolvidos para apresentação aos especialistas na etapa da Técnica Delphi e 

com o objetivo de buscar a visão dos especialistas sobre a proposição de aproximação entre as 

duas teorias abordadas (Conversão do Conhecimento e Análise Transacional). 

Tanto o questionário quanto o Modelo Visual consideram a Transação Complementar 

(Quadro 18) entre os Estados de Ego e a sua manifestação em circuito positivo. Enquanto o 

Questionário 1 faz a provocação de associação de todos os Estados de Ego com cada um dos modos 

de conversão do conhecimento, o Modelo Visual questiona sobre a possibilidade de redução de 

relação de determinados Estados de Ego para cada modo de conversão do conhecimento.
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Figura 34 – Proposta de Modelo Visual da AT como facilitadora no Modelo SECI 

 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor (2019). 
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Para fins de verificação, propõe-se a utilização da técnica Delphi. A aplicação da técnica 

Delphi segue alguns passos, quais sejam: definir o problema, selecionar os especialistas, 

determinar o tamanho do painel e conduzir as rodadas de Delphi (LOO, 2002). Hallowell e 

Gambatese (2010), por sua vez, detalham um pouco mais a aplicação da técnica Delphi e 

apresentam como passos a serem seguidos: identificar a questão de pesquisa; identificar os 

potenciais especialistas; selecionar os especialistas com critérios pré-estabelecidos; validar a 

disponibilidade do especialista e explicar os requisitos; desenvolver o questionário; enviar o 

questionário; coletar e analisar as respostas; avaliar o consenso; repetir o processo; compilar os 

resultados. 

Desta forma, a Figura 35 apresenta uma visão geral da aplicação da técnica Delphi nesta 

pesquisa. Dividida em fase de Preparação, Ação e Finalização. 

 

Figura 35 - Visão geral para a aplicação da técnica Delphi 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2019). 

 

Vale destacar termos importantes relacionados a esta técnica para fins de alinhamento de 

conceitos: 

✓ Rodada: cada uma das etapas apresentadas ao grupo através de questionário 

ou entrevista;  

✓ Questionário: instrumento enviado aos especialistas que participam do Delphi;  

✓ Painel: conjunto de especialistas que fazem parte do Delphi;  

✓ Moderador: responsável pela elaboração dos questionários e recolhimento das 

respostas. (SOMBRIO, 2019, p. 92 – destaque nosso.) 
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A seleção do Painel teve como critérios, com relação a: 

Gestão do Conhecimento: 

• possuir Doutorado concluído em Gestão do Conhecimento, com pesquisas de 

tese que tenham foco em Conversão do Conhecimento ou Aprendizagem 

Organizacional. 

• atuar com Gestão do Conhecimento. 

 

Análise Transacional: 

• ser Analista Transacional membro da União Nacional dos Analistas 

Transacionais – UNAT/BRASIL. 

• atuar com Análise Transacional na área organizacional. 

 

Com uma busca na plataforma Lattes, verificou-se titulações acadêmicas e profissionais 

dos especialistas. Foram definidos 8 (oito) nomes, dois quais: 3 (três) especialistas em Gestão do 

Conhecimento, 3 (três) especialistas em Análise Transacional e 2 (dois) especialistas com 

conhecimento em ambas as teorias (Quadro 19). 

 

Quadro 19 – Qualificações dos Especialistas selecionados 

Especialista Especificações de seleção 

Especialista 1 ▪ Graduação em Psicologia pela UFSC 

▪ Mestrado em Administração pela UFSC 

▪ Doutorado em Engenharia de Produção pela UFSC - Título: Um 

Modelo de Aprendizagem Organizacional Baseado na Ampliação de 

Competências Desenvolvidas em Programas de Capacitação 

▪ Docente no Programa de Pós-graduação em Engenharia e Gestão do 

Conhecimento da UFSC 

Especialista 2 ▪ Graduação em Administração pela FACIPAL 

▪ Mestrado em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela UFSC  

▪ Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela UFSC- 

Título: modelo para avaliação de relações dimensionais na criação 

de conhecimento organizacional 

Especialista 3 ▪ Graduação em Psicologia pela UFSC 

▪ Mestrado em Psicologia pela UFSC 

▪ Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela UFSC- 

Título: Framework Ponte T.A.P: Gestão da curva de aprendizagem 

para a efetivação da transferência de aprendizagem para a prática do 

trabalho 

Especialista 4 ▪ Graduação em Psicologia pela UFSC 

▪ Mestrado em Engenharia de Produção pela UFSC 

▪ Doutorado em Engenharia de Produção pela UFSC - Título: Uma 

arquitetura geral construtivista baseada no mecanismo de 

equilibrações como proposto por Jean Piaget 

▪ Docente no Programa de Pós-graduação em Engenharia e Gestão do 

Conhecimento da UFSC 
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Especialista 5 ▪ Graduação em Ingeniero Civil Químico pela Universidad Catolica 

de Valparaiso Chile 

▪ Mestrado em Engenharia de Produção pela UFSC 

▪ Doutorado em ingeniería industrial pela UPM- Título: Desarrollo 

regional a traves del estimulo a las empresas de pequena dimension. 

Una propuesta para la puesta en marcha de programas de promocion 

▪ Docente no Programa de Pós-graduação em Engenharia de 

Produção da UFSC 

Especialista 6 ▪ Graduação em Psicologia pela UTP 

▪ Mestrado em Administración de Empresas y Recursos pela UNEX 

▪ Didata pela Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos - SBDG, 

e pela União Nacional dos Analistas Transacionais UNAT-BRASIL 

Especialista 7 ▪ Bacharel e Licenciatura em Ciências Sociais pela USP  

▪ Mestrado em Ciências Sociais pela USP  

▪ Doutorado em Saúde Pública pela USP 

▪ Didata Organizacional e Eduacional da UNAT-BRASIL e da 

ABRACEM 

▪ Ganhadora do Prêmio Eric Berne 2012 conferido pela International 

Transactional Analysis Association 

Especialista 8 ▪ Graduação em Medicina pela UFRGS 

▪ Professora de Lato Sensu em Análise Transacional- Centro de pós-

graduação JK em parceria com UNAT-BRASIL 

▪ Membro Didata Clínico da UNAT-Brasil e Membro Certificado 

Clínico da ITAA 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2020). 

 

A versão inicial do questionário foi enviada para dois pesquisadores que identificaram 

necessidades de ajustes para melhor compreensão dos especialistas e visando o objetivo da 

pesquisa. 

Iniciando a Primeira Rodada, o formulário foi disparado para o Painel, obtendo as 

seguintes respostas: 

• Especialista 1 – Respondeu e-mail após o prazo de encerramento da Rodada dizendo não se sentir 

apto para responder por não ter conhecimento nas duas teorias. 

• Especialista 2 – Resposta completa. 

• Especialista 3 – Resposta completa. 

• Especialista 4 – Resposta incompleta. 

• Especialista 5 – Sem retorno. 

• Especialista 6 – Resposta completa. 

• Especialista 7 – Respondeu e-mail dizendo não ter conseguido responder o questionário, mas se 

dispôs para etapa 2. 

• Especialista 8 – Resposta incompleta. 

  

  



102 

 

As respostas do questionário da Primeira Rodada (APÊNDICE E – Respostas 

Questionário 1 – Rodada 1) mostraram a grande probabilidade de vários Estados de Ego atuarem 

em todos os modos de conversão do conhecimento, ao mesmo tempo em que o consenso dos 

especialistas limitou-se a alguns Estados de Ego. 

De acordo com as respostas da primeira pergunta, o Quadro 20 apresenta o consenso 

obtido na rodada. 

 

Quadro 20 - Consenso de respostas obtidas na Primeira Rodada da Delphi 

Socialização 

Transmissores: PP, PC, A, CL, PqProf.  

Receptores: A, CL. 

Externalização 

Transmissores: PP, PC, CL.  

Receptores: A, CL, CAR. 

Internalização 

 

Transmissores: sem consenso. 

Receptores: PP, PC, A, CL, CAR. 

Combinação 

 

Transmissores: PP, PC, A, CL, PqProf, 

CAR.  

Receptores: A, CL. 

Fonte: dados da pesquisa (2020) 

 

Considerando as respostas da segunda pergunta, baseada nas frases características do 

comportamento de cada Estado de Ego, obteve-se como consenso que atuam como facilitadores 

em cada modo de conversão: 

 Socialização: Pai Protetor 

 Externalização: Pai Protetor 

 Combinação: Criança Livre 

 Internalização: Pai Protetor e Criança Livre 

 

Por fim, as respostas da terceira pergunta que faziam referência às características 

comportamentais de tom de voz e postura corporal dos Estados de Ego, mostrou como consenso 

dos especialistas apenas o Pai Crítico como facilitador no modo de conversão Combinação. 

A Segunda Rodada constou de uma entrevista não estruturada, na qual o pesquisador 

questionou os especialistas sobre a apresentação dos Estados de Ego consensuados como 

facilitadores nos modos de conversão do conhecimento, explicitando pelo modelo Modelo Visual 

(Figura 34), solicitando sua análise com relação ao mesmo, considerando o que já havia sido 

respondido na primeira rodada. O Quadro 21 apresenta as considerações dos especialistas para o 

modelo: 
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Quadro 21 - Considerações dos especialistas 

Especialista Considerações 

E2 Relatou sentir falta de todas as possibilidades de Estados de Ego para os modos 

de conversão do conhecimento. Considera ser difícil desconsiderar o circuito 

negativo dos Estados de Ego, haja vista que nas organizações não trabalhamos 

apenas com o circuito positivo dos indivíduos. Sugere a inserção de todas as 

possibilidades, tanto negativas quanto positivas e uma escala de influência de 

facilitação das relações com os modos de conversão do conhecimento. Também 

considerada medir em níveis Emocional, Racional e Intuitiva. 

Sugere acrescentar no modelo os conhecimentos em conversão em cada 

quadrante, por exemplo: tácito -> tácito, etc. 

E3 Relatou dificuldades de se ater a apenas um Modo de Conversão por vez nas 

respostas da Primeira Rodada, mas destacou a relevância do trabalho 

considerando a sua prática diária. 

Com relação ao Modelo Visual, no modo de conversão Socialização excluiria o 

Estado de Ego PC, considerando que neste modo de conversão o direcionamento 

e a coordenação não atuariam como facilitadores. Concorda com os demais 

Estados de Ego apresentados, destacando que o Estado de Ego CL “faz todo 

sentido tanto para o receptor quanto para o transmissor, pois aproxima do real”. 

Para o modo de conversão Externalização considera a necessidade de mais 

Estados de Ego atuarem, dizendo que “Aqui o conhecimento é objeto e o Estado 

de Ego Criança também se encaixaria, com a necessidade de direcionamento e 

coordenação do PC”. 

No modo de conversão Combinação, E3 fala sobre o acréscimo da CL com sua 

curiosidade e criatividade. 

Para o modo de conversão Internalização, considera a necessidade da inclusão 

das características do A que foram citadas no modo de conversão Externalização 

além da CL e suas emoções autenticas. 

E6 Considera que o Estado de Ego Adulto pode contribuir também no modo de 

conversão Socialização. Demonstra preocupação com a confusão que podem 

causar algumas características dos Estados de Ego como por exemplo, o Controle 

e o Direcionamento que demonstram estar em circuito negativo, e reforça que o 

circuito negativo também pode e deve ser considerado. Sugere que se 

disponibilize mais informações sobre cada um dos modos de conversão do 

conhecimento. Acredita que todos os Estados de Ego podem ser considerados em 

todos os modos de conversão com a aplicação de uma escala de correlação. Outra 

sugestão apresentada por E6 é a utilização da Fluência Funcional (pesquisa 

desenvolvida em Análise Transacional) que apresenta características funcionais 

dos Estados de Ego em seus circuitos positivo e negativo. 

E7 Sugere ser extremamente difícil conciliar os Estados de Ego com o 

conhecimento, pois existe a possibilidade de contaminação entre eles, por 

exemplo, da mesma forma que seus circuitos positivo e negativo. Compreende 

que o resultado culmina em mudança da cultura organizacional e sugere que seja 

realizado um estudo sobre os Egogramas Organizacionais. Além disso, sugere a 

leitura de outros materiais sobre a aplicação da Análise Transacional nas 

organizações. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados de pesquisa (2020) 
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Considerando as sugestões apresentadas pelos especialistas nas respostas da primeira e 

segunda rodadas, optou-se por estudar a Fluência Funcional (Capítulo 2.4), agregando-a para o 

questionário da Terceira Rodada. A elaboração deste novo questionário prevê também a obtenção 

de pontuação para a influência considerada em cada comportamento de Estado de Ego como 

facilitador dos modos de conversão do conhecimento, considerando agora o Estado de Ego de 

modo individual e não mais as suas Transações Complementares como nas rodadas anteriores.  

Com as alterações sugeridas realizadas, o Questionário 3 (APÊNDICE F) foi submetido 

aos especialistas respondentes da Segunda Rodada para resposta e avaliação. O envio foi realizado 

através de e-mail com link disponibilizado de acesso ao documento no Google Drive. Obteve-se 

retorno dos especialistas E2 e E6. 

O especialista E2 diz que o questionário ganhou força para análises, considerando a 

melhoria no entendimento para a elaboração das respostas e o especialista E6 diz “Parabéns pelos 

ajustes: penso que basear no modelo de Fluência Funcional traz mais consistência para teu estudo”. 

As respostas dos especialistas ao Questionário 3 estão dispostas no APÊNDICE G, e o 

Quadro 22 apresenta um resumo delas. 

 

Quadro 22 - Apresentação da média das respostas dos Especialistas ao Questionário 3 

 SOCIALIZAÇÃO EXTERNALIZAÇÃO COMBINAÇÃO INTERNALIZAÇÃO 

PC Moderada Muito Alta Muito Alta Moderada 

PCn Muito Pequena Muito Pequena Muito Pequena Muito Pequena 

PA Muito Alta Moderada Muito Alta Muito Alta 

PAn Muito Pequena Muito Pequena Muito Pequena Muito Pequena 

A Muito Alta Muito Alta Muito Alta Muito Alta 

CA Muito Alta Moderada Moderada Muito Alta 

CAn Muito Pequena Muito Pequena Muito Pequena Muito Pequena 

CL Moderada Moderada Muito Alta Moderada 

CLn Muito Pequena Muito Pequena Muito Pequena Muito Pequena 

PqProf Moderada Moderada Moderada Moderada 

PqProfn Muito Pequena Muito Pequena Muito Pequena Muito Pequena 

Fonte: Autor (2020) 

 

Verifica-se que os circuitos negativos dos Estados de Ego têm influência Muito Pequena 

na facilitação dos modos de conversão do conhecimento. O Estado de Ego Adulto, é considerado 

como Alta Influência facilitadora em todos os modos de conversão, enquanto os demais 

apresentam variação de resultado. 
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Com o intuito de obter maior número de respostas para análise de influência dos Estados 

de Ego nos modos de conversão do conhecimento, o Questionário 3 foi enviado através de e-mail, 

com link na ferramenta virtual Survey Monkey, para doutorandos do Programa de Pós-graduação 

em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina (PPGEGC-

UFSC). 

As respostas foram coletadas entre os dias três (3) e nove (9) do mês de julho do ano de 

dois mil e vinte (2020). Foram recebidas trinta e sete (37) respostas completas, das quais, três (3) 

foram descartadas por ser de respondentes mestrandos. Desta forma, ficaram disponíveis para 

análise trinta e quatro (34). A média de tempo de resposta foi de doze (12) minutos e dezessete 

(17) segundos, como mostra a Figura 36. 

 

Figura 36 - Análise de tempo média de resposta e quantidade de respondentes 

 

Fonte: Survey Monkey (2020) 

 

Utilizando o  Software Microsoft Excel® realizou-se a análise da descrição do perfil dos 

respondentes, sendo que das trinta e quatro (34) respostas obtidas de doutorandos, três (3) 

correspondem a estudantes da área de concentração de Mídias do Conhecimento, treze (13) 

correspondem a área de concentração de Engenharia do Conhecimento e dezoito (18) à Gestão do 

Conhecimento (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 - Área de concentração dos respondentes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2020) 

 

 

Sobre as áreas de concentração do PPGEGC-UFSC, tem-se que (site EGC-UFSC, 20202): 

 

▪ Gestão do conhecimento: “A área de Gestão do Conhecimento define 

conhecimento como “processo e produto efetivado na relação entre pessoas e 

agentes não humanos para a geração de valor.”  Esta área estuda as bases 

conceituais e metodológicas para implantação da gestão organizacional 

baseada no conhecimento.  Portanto, visa à transformação dos conhecimentos 

individuais em conhecimentos coletivos e organizacionais”. 

▪ Engenharia do conhecimento: “A área de Engenharia do Conhecimento 

define conhecimento como “processo e produto tangível ou intangível 

efetivado na relação entre pessoas e agentes não humanos para a geração de 

valor”.  Os objetivos desta área de concentração incluem a pesquisa e o 

desenvolvimento de métodos, técnicas e ferramentas para a construção de 

modelos e sistemas de conhecimento em atividades intensivas em 

conhecimento”. 

▪ Mídias do conhecimento: “A área de Mídia do Conhecimento define o 

conhecimento como “resultado do encontro de actantes humanos ou não 

humanos na geração de valor”. Isto orienta a área a trabalhar o 

compartilhamento e disseminação do conhecimento, desenvolvimento e 

avaliação das mídias voltadas a catalisar a habilidade de grupos para pensar, 

comunicar, disseminar, preservar, apreender e criar conhecimento”. 

 

Independente da área de concentração, os discentes do PPGEGC-UFSC têm o 

conhecimento como objeto de estudo e o abordam de maneira interdisciplinar, preocupados 

 
2 https://ppgegc.paginas.ufsc.br/areas-de-concentracao/ 
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sempre com o compartilhamento e conversão do conhecimento. 

Questionados sobre a participação na disciplina de Fundamentos de Gestão do 

Conhecimento, que aborda diretamente os modos de conversão do conhecimento, dos trinta e 

quatro (34) respondentes, vinte e um (21) cursaram a disciplina. 

 

Gráfico 2 – Participação dos respondentes na disciplina de Fundamentos da Gestão do 

Conhecimento 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2020) 

 

A disciplina de Fundamentos da Gestão do Conhecimento aborda de forma aprofundada 

os modos de conversão do conhecimento, dentre eles, o Modelo SECI, objeto deste estudo.  

A análise dos dados obtidos neste questionário foi realizada com a utilização da Análise 

Fatorial Exploratória, técnica de análise utilizada na busca de inter-relações entre variáveis 

complexas sem a existência de suposições pré-estabelecidas para os fatores, as etapas da Análise 

Fatorial, apresentação e análise dos resultados são disponibilizados no Capítulo 4.1.  

Por fim, a título de caracterização da pesquisa, o Quadro 23 esclarece que será de 

abordagem qualitativa e quantitativa em relação à análise dos dados, teórica por promover o 

diálogo entre teorias distintas, permitindo um avanço na construção teórico-científica, tendo como 

objetivos ser exploratória e propositiva e tendo utilizado, os métodos de pesquisa bibliográfica, 

técnica Delphi a Análise Fatorial Exploratória. 

  



108 

 

Quadro 23 - Caracterização da pesquisa 

Abordagem 

Qualitativa 

“Na análise dos dados coletados, não há preocupação em comprovar 

hipóteses previamente estabelecidas, porém estas não eliminam a existência 

de um quadro teórico que direcione a coleta, a análise e a interpretação dos 

dados” (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 70). 

Quantitativa 

A análise dos dados será com o auxílio de ferramentas de estatística ou 

matemática. Em geral pesquisas que utilizam o método quantitativo buscam 

descrever situações, compreender a relação entre variáveis e a classificação 

delas em determinado fenômeno 

Área e Finalidade para a Ciência 

Teórica 
“objetiva gerar conhecimentos novos úteis para o avanço da ciência sem 

aplicação prática prevista” (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 51). 

Objetivos 

Exploratória 

“quando a pesquisa se encontra na fase preliminar, tem como finalidade 

proporcionar mais informações sobre o assunto que vamos investigar, 

possibilitando sua definição e seu delineamento, isto é, facilitar a delimitação 

do tema da pesquisa; orientar a fixação dos objetivos e a formulação das 

hipóteses ou descobrir um novo tipo de enfoque para o assunto” 

(PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 52). 

Propositiva 
“oferece uma síntese propositiva sobre “o que” e “como”” (FREIRE, 2013, 

p. 56). 

Procedimentos 

Bibliográfica 

“elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de: 

livros, revistas, publicações em periódicos e artigos científicos, jornais, 

boletins, monografias, dissertações, teses, material cartográfico, internet, 

com o objetivo de colocar o pesquisador em contato direto com todo material 

já escrito sobre o assunto da pesquisa” (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 

54). 

Técnica Delphi 

“um método de combinar o conhecimento e habilidades de um grupo 

diversificado de especialistas para a tarefa de quantificar variáveis que são 

intangíveis ou envoltas em incerteza” PILL (1971, p. 58). 

Análise Fatorial 

Exploratória 

Análise Fatorial Exploratória é uma técnica que considera simultaneamente 

todas as variáveis que compõem o conjunto de dados definindo os fatores que 

explicam melhor a sua covariância (HAIR; ANDERSON; TATHAM; 

BLACK, 2005). 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2020). 
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4 RELAÇÃO ENTRE A ANÁLISE TRANSACIONAL E O MODELO SECI 

 

De acordo com Nonaka (1988a, p. 5): 

 

A propriedade emergente ou crítica da criação de informações no nível individual é a 

autonomia. Este nível é caracterizado por ação e deliberação: só aqui é possível deliberar e 

agir autonomamente. A autonomia começa a ser percebida quando os indivíduos recebem a 

liberdade de combinar pensamento e ação a seu próprio critério, e são, portanto, capazes de 

garantir a unidade de conhecimento e ação. 

 

Tanto quanto a Teoria da Criação de Conhecimento Organizacional, a Análise 

Transacional tem como objetivo proporcionar a autonomia para o indivíduo. Possibilitar a ele a 

consciência do momento vivido e dar-lhe a liberdade de escolha e mudança, como afirma Harris 

(1973, p. 83) “o objetivo da Análise Transacional é capacitar uma pessoa a ter liberdade de escolha, 

a se modificar quando quiser, a mudar suas reações a estímulos repetidos e novos”. 

Ambas as teorias dizem que a possibilidade do novo surge com a troca entre os 

indivíduos, ou seja, quando ocorre interação social. Seguindo com o raciocínio, Nonaka (1988a) 

destaca que em um nível de grupo, com interação baseada em diálogo aberto e franco, é possível 

criar perspectivas e consequentemente novas informações. “O processo dinâmico e complementar 

que resulta em uma mudança para um novo ponto de vista requer interação - um diálogo ou debate 

- entre as pessoas” (NONAKA, 1988a, p. 6). 

Durante o processo de interação, as pessoas, com sua autonomia, interpretam e 

reinterpretam as informações de forma individual, a possibilidade de discutir de forma aberta 

resultará no surgimento de semântica entre as informações e irá gerar o “pensamento de grupo”. 

Criar a semântica no ambiente, ou seja, possibilitar que os contextos sejam 

compartilhados para que os indivíduos compartilhem exige das organizações a oferta de ambientes 

que possibilitem interações baseadas na confiança. 
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Nonaka e Takeuchi (2008, p. 128) afirmam que: 

 

A promoção do conhecimento inclui facilitar as conversações e as relações, assim como 

compartilhar o conhecimento local através de uma organização ou além dos limites 

geográficos e culturais. No entanto, em um nível mais aprofundado, a promoção do 

conhecimento depende de um novo sentido de conhecimento emocional e cuidado na 

organização, um sentido que enfatize como as pessoas tratam-se entre si e que encoraje a 

criatividade – até mesmo a jocosidade. [...] Apesar de parecer óbvio, até hoje poucas empresas 

fizeram das relações uma prioridade; elas até podem discutir seu comprometimento com o 

cuidado no ambiente de trabalho, na declaração da missão. Porém a maioria não pratica o que 

prega, geralmente porque a linguagem de cuidado, relacionamento e promoção soa tão 

estranha em um contexto de negócios. 

 

Com isso, ter consciência dos Estados de Ego que podem atuar como facilitadores nos 

modos de conversão do conhecimento do Modelo SECI direciona o olhar para a forma como as 

pessoas tratam-se entre si. 

O ambiente organizacional irá servir como um reforçador dos Estados de Ego dos 

indivíduos permitindo maior ou menor grau de possibilidade de fazer girar a espiral do 

conhecimento. 

Giddens (1989) afirma que os indivíduos realizam suas ações com base em sua 

“consciência prática” e/ou sua “consciência discursiva”. Na primeira o autor considera que as 

pessoas sabem mais do que dizem e na segunda, diz respeito às ações realizadas de forma pensada, 

ou seja, com um nível consciente de conhecimento aplicado. Nonaka e Takeuchi (2008) 

relacionam o conhecimento tácito com a consciência prática e o conhecimento explícito com a 

consciência discursiva. 

Relacionado a este ponto, tem-se na Análise Transacional o entendimento de que as ações 

realizadas pelo indivíduo, a forma como transaciona com os demais, tem por base influências do 

passado através das gravações de vivências, estimulando seus Estados de Ego Pai e Criança e o 

seu Adulto, quando suas ações demonstram ser conscientes. 

Em relação à espiral do conhecimento e os modos de conversão do Modelo SECI, é válido 

lembrar que os conhecimentos tácito e explícito não são excludentes, mas sim complementares e 

interrelacionados. No entanto, conforme destacam Nonaka e Takeuchi (2008, p. 22) “começamos 

realmente a entender o conhecimento tácito no momento em que nos permitimos entender nosso 

conhecimento explícito. O exercício de uma forma de conhecimento exige a presença e a utilização 

da outra forma”. 
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Ao adquirir conhecimento dos Estados de Ego, os indivíduos podem direcionar os 

estímulos em cada etapa do Modelo SECI. A relação se dá observando as características 

manifestadas pelos Estados de Ego e que são desejadas em cada um dos modos de conversão, 

visando seu objetivo de execução, que são: 

 

1. Socialização: Compartilhar e criar conhecimento tácito através de experiência direta. 

2. Externalização: Articular conhecimento tácito através do diálogo e da reflexão. 

3. Combinação: Sistematizar e aplicar o conhecimento explícito e a informação. 

4. Internalização: Aprender e adquirir novo conhecimento tácito na prática. (NONAKA; TAKEUCHI, 

2008, p. 23) 

 

4.1  APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Os dados referentes a cada modo de conversão do conhecimento foram adicionados, 

trabalhados e analisados separadamente, sendo que para organização no Software, as variáveis 

foram nomeadas e classificadas: PC (Pai Critico positivo), PCn (Pai Crítico negativo), PA (Pai 

Atencioso), PAn (Pai Atencioso negativo), A (Adulto positivo), CA (Criança Adaptada positivo), 

CAn (Criança Adaptada negativo), CL (Criança Livre positivo), CLn (Criança Livre negativo), 

PqProf (Pequeno Professor positivo), PqPron (Pequeno Professor negativo). 

Para execução da análise, admite-se que para cada um dos modos de conversão existe 

uma variável latente que representa a expectativa de obter sucesso no processo de conversão do 

conhecimento. Esta variável Expectativa (latente) é influenciada pelas demais variáveis, portanto, 

não pode ser medida diretamente e assume três estados: alta, média ou baixa. 

Com a utilização do software Factor Analysis3 aplicou-se o procedimento de Análise 

Fatorial para cada um dos modos de conversão do conhecimento, ou seja, análise de quatro 

conjuntos de dados, para os quais considera-se uma escala de Likert de 0 a 10, onde 0 representa 

nenhuma influência e 10 representa influência total. 

A determinação do número de procedimentos deu-se com a utilização da Análise Paralela 

(HORN, 1965; TIMMERMAN; LORENZO-SEVA, 2011). De acordo com Damásio (2012, p. 

217) a Análise Paralela “consiste na construção aleatória de um conjunto hipotético de matrizes 

de correlação de variáveis, utilizando como base a mesma dimensionalidade (o mesmo número p 

de variáveis e o mesmo número n de sujeitos) do conjunto de dados reais”. Seu objetivo é superar 

as limitações existentes na análise tradicional com relação a retenção de fatores. 

 
3 http://psico.fcep.urv.es/utilitats/factor/index.html 

http://psico.fcep.urv.es/utilitats/factor/index.html
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Na sequência, apresentar-se-á os resultados obtidos em cada um dos blocos de dados para 

cada modo de conversão do conhecimento. 

 

4.1.1  Estatística Descritiva Unidimensional 

 

As Tabelas 1, 2 e 3 apresentam as informações relacionadas com a Estatística Descritiva 

Unidimensional para as variáveis dos modos de conversão do conhecimento. Apresentam-se nas 

tabelas, respectivamente, Medidas de Tendência Central (Média), Intervalo de Confiança e 

Medidas de Distribuição de Dados (Assimetria e Curtose). 

 

Tabela 1 - Estatísticas Descritivas Unidimensionais - Média 

 Socialização Externalização Combinação Internalização 

PC 7.529 7.676 7.706 7.618 

PCn 3.059 3.088 2.794 2.441 

PA 6.735 5.706 6.088 7.382 

PAn 1.824 1.912 1.618 1.676 

A 6.382 7.059 6.441 6.941 

CA 7.324 6.441 7.059 7.294 

CAn 1.853 2.000 1.971 1.971 

CL 6.824 6.676 7.912 7.029 

CLn 1.353 1.529 1.235 1.794 

PqProf 5.382 5.000 5.559 6.441 

PqPron 2.706 2.471 2.706 2.971 

Fonte: dados da Pesquisa (2020) 

 

Quando observados os valores de Média resultantes da compilação dos dados da pesquisa, 

infere-se que os Estados de Ego possuem similaridade na sua atuação indutora em cada modo de 

conversão do conhecimento. Desta forma, a análise segue para o Intervalo de Confiança, 

estabelecido em 95% nesta pesquisa, com resultado apresentado na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Estatísticas Descritivas Unidimensionais - Intervalo de Confiança – IC 95% 

 Socialização Externalização Combinação Internalização 

PC 6.64; 8.42 6.78; 8.57 6.95; 8.47 6.79; 8.45 

PCn 2.09; 4.03 1.79; 4.39 1.59; 4.00 1.24; 3.64 

PA 5.80; 7.67 4.72; 6.69 5.13; 7.05 6.57; 8.19 

PAn 0.89; 2.76 0.85; 2.98 0.63; 2.60 0.65; 2.70 

A 5.47; 7.29 6.02; 8.10 5.39; 7.50 5.99; 7.90 

CA 6.54; 8.11 5.52; 7.36 6.26; 7.86 6.56; 8.02 

CAn 0.88; 2.83 0.91; 3.09 0.92; 3.02 0.91; 3.03 

CL 5.77; 7.87 5.64; 7.71 7.16; 8.66 6.23; 7.83 

CLn 0.46; 2.25 0.53; 2.53 0.32; 2.15 0.73; 2.86 

PqProf 4.21; 6.55 3.68; 6.32 4.26; 6.86 5.44; 7.44 

PqPron 1.51; 3.90 1.21; 3.73 1.51; 3.90 1.61; 4.33 

Fonte: dados da Pesquisa (2020) 

 

Não se verifica variabilidade significativa na análise do IC, desta forma, ao considerar 

cada variável individualmente, sem considerar a influência que podem sofrer das demais, o 

resultado apresentado para cada modo de conversão em cada variável é semelhante. Dando 

sequência na análise dos dados coletados, a Tabela 3 apresenta os valores de Distribuição de 

Dados. 
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Tabela 3 - Estatísticas Descritivas Unidimensionais – Assimetria e Curtose 

 Socialização Externalização Combinação Internalização 

 Assimetria Curtose Assimetria Curtose Assimetria Curtose Assimetria Curtose 

PC 1.198 1.060 -0.859 0.175 -0,474 -0,491 -0,373 -0,604 

PCn 0.570 -0.074 0.777 -0.498 0,836 -0,402 1,143 0,322 

PA -0.516 -0.435 0,081 -1,031 -0,027 -0,432 -0,382 -0,451 

PAn 1.669 2.796 1,566 2,214 1,970 4,113 1,805 2,414 

A 0.645 0.292 -0,301 -0,863 -0,288 -0,573 -0,366 -0,640 

CA -0.180 -0.692 -0,142 -0,470 0,003 -0,495 -0,575 0,145 

CAn 1.920 4.172 1,559 2,061 1,632 2,457 1,566 1,640 

CL -0.879 1.022 -0,507 0,402 -0,539 0,288 -0,426 -0,316 

CLn 1.905 3.044 2,138 4,610 2,735 8,105 1,793 2,774 

PqProf -0.049 -0.387 0,118 -0,954 -0,216 -0,971 -0,350 -0,841 

PqPron 0.897 -0.373 1,284 0,620 1,076 0,496 1,006 -0,178 

Fonte: dados da Pesquisa (2020) 

 

 

Quanto mais próximo de zero o valor da Assimetria, mais simétrica é a curva de 

distribuição. Na interpretação dos resultados da análise da Curtose, os valores próximos a zero 

indicam normalidade. Valores negativos indicam que a distribuição possui um “achatamento” 

maior em relação a curva normal, e os valores positivos indicam uma curva de distribuição com 

pico afunilado em relação a curva normal.  

Ao analisar a Tabela 3, verifica-se que as variáveis CAn e CLn apresentam valores de 

Curtose elevados (4,172 e 3,044 – respectivamente) para o modo de conversão Socialização, a 

variável CLn (4,610) no modo de conversão Externalização e as variáveis PAn e CLn (4,113 e 

8,105 – respectivamente) indicando que um cuidado maior deve ser tomado. 

A análise descritiva é utilizada para determinar a matriz de correlações que será utilizada 

para a Análise Fatorial, sendo inicialmente utilizada a Matriz de Correlação de Pearson 

(APÊNDICE H).   

A sequência da análise dá-se com a execução dos testes de Bartlett e Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) que verificam a adequação do uso da matriz de correlação para a sequência da análise.  O 

teste de Bartlett é calculado pela fórmula apresentada na Figura 37: 
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Figura 37 - Fórmula para o teste de Bartlett 

 
Fonte: Hair, Anderson e Tatham (1987) 

 

Sua hipótese básica diz que: 

 

H0: a matriz de correlações é uma matriz identidade, ou seja, testa a hipótese de que as variáveis 

não sejam correlacionadas na população, sendo o modelo fatorial inapropriado. 

 

O teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) é complementar ao teste de Bartlett e indica a 

adequacidade da Análise Fatorial, seu cálculo dá-se com a fórmula apresentada na Figura 38: 

 

Figura 38 - Fórmula para o teste teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

 
Fonte: Hair, Anderson e Tatham (1987) 

 

 

Nesta pesquisa, a interpretação do teste KMO tem como base os autores Hair, Anderson 

e Tatham (1987), para os quais, valores acima de 0,5 são aceitáveis, enquanto os abaixo de 0,5 

indicam que a análise fatorial é inaceitável. 

 

Tabela 4 - Testes de Bartlett e Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
 Socialização Externalização Combinação Internalização 
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Bartlett 169.6 0.000010 210.7 0.000010 215.8 0.000010 216.1 0.000010 

KMO 0.724 Adequada 0.725 Adequada 0.768 Adequada 0.636 Adequada 

IC para 

KMO 

0.704; 

0.774 
95% 

0.705      

0.787 
95% 

0.761;      

0.845 
95% 

0.550;      

0.773 
95% 

Fonte: dados da pesquisa (2020) 

 

Com resultados dos testes (Tabela 4) indicando que a Análise Fatorial é adequada aos 

conjuntos de dados coletados, a pesquisa seguiu com a Análise Fatorial Exploratória. 
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4.1.2  Análise Fatorial Exploratória 

 

Comumente utilizada em experimentos psicológicos (DAMÁSIO, 2012), a Análise 

Fatorial Exploratória é uma técnica que considera simultaneamente todas as variáveis que 

compõem o conjunto de dados definindo os fatores que explicam melhor a sua covariância (HAIR; 

ANDERSON; TATHAM; BLACK, 2005). 

Na Tabela 5 observa-se o peso determinado para cada variável e a proporção da variância 

total observada. 

 

Tabela 5 - Variância Explicada com Base nos Autovalores 

S
O

C
IA

L
IZ

A
Ç

Ã
O

 

Variável Autovalor Proporção da 

Variância 

Proporção da 

Variância 

Acumulada 

PC 3.36473 0.30588 0.30588 

PCn 3.12927 0.28448 0.59036 

PA 1.31818 0.11983 0.71020 

PAn 0.73569 0.06688  

A 0.65160 0.05924  

CA 0.53669 0.04879  

CAn 0.40061 0.03642  

CL 0.31941 0.02904  

CLn 0.21713 0.01974  

PqProf 0.18477 0.01290  

PqPron 0.14193 0.30588  

     

E
X

T
E

R
N

A
L

IZ
A

Ç
Ã

O
 

Variável Autovalor Proporção da 

Variância 

Proporção da 

Variância 

Acumulada 

PC 3.88589 0.35326 0.35326 

PCn 3.25371 0.29579 0.64905 

PA 1.09225 0.09930 0.74835 

PAn 0.65816 0.05983  

A 0.60864 0.05533  

CA 0.49319 0.04484  

CAn 0.33252 0.03023  

CL 0.21930 0.01994  

CLn 0.19888 0.01808  

PqProf 0.16095 0.01463  

PqPron 0.09650 0.00877  
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C
O

M
B

IN
A

Ç
Ã

O
 

Variável Autovalor Proporção da 

Variância 

Proporção da 

Variância 

Acumulada 

PC 4.12105 0.37464 0.37464 

PCn 3.12229 0.28384 0.65849 

PA 0.94085 0.08553 0.74402 

PAn 0.75531 0.06866  

A 0.56730 0.05157  

CA 0.48759 0.04433  

CAn 0.29924 0.02720  

CL 0.26431 0.02403  

CLn 0.22352 0.02032  

PqProf 0.13000 0.01182  

PqPron 0.08854 0.00805  

     

IN
T

E
R

N
A

L
IZ

A
Ç

Ã
O

 

Variável Autovalor Proporção da 

Variância 

Proporção da 

Variância 

Acumulada 

PC 3.69932 0.33630 0.33630 

PCn 3.12415 0.28401 0.62032 

PA 0.99013 0.09001 0.71033 

PAn 0.91063 0.08278  

A 0.71613 0.06510  

CA 0.51095 0.04645  

CAn 0.38957 0.03542  

CL 0.32086 0.02917  

CLn 0.16074 0.01461  

PqProf 0.12393 0.01127  

PqPron 0.05361 0.00487  

Fonte: dados da pesquisa (2020) 
 

Com relação a variância total, observa-se que as três primeiras variáveis são responsáveis 

por mais de 70% da variação total em todos os modos de conversão, ou seja, para o modo de 

conversão Socialização, por exemplo, as variáveis PC, PCn e PA explicam 71% da variação total.  

A próxima etapa na Análise Fatorial consiste na Rotação, o objetivo é observar os dados 

sob uma nova perspectiva, identificando na estrutura fatores subjacentes, ou seja, variáveis que 

tenham alta correlação e baixa correlação, apresentados pela Tabela 6, com a análise de Variância 

Comum apresentada no APÊNDICE I.  
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Tabela 6 - Matriz de Carga Não Rotacionada   

S
O

C
IA

L
IZ

A
Ç

Ã
O

 

Variável Fator 

1 

Fator 

2 

Fator 

3 

 

E
X

T
E

R
N

A
L

IZ
A

Ç
Ã

O
 

  Variável Fator 

1 

Fator 

2 

Fator 

3 

 

PC 0.492 -0.332 -0.334    PC 0.622 -0.480 -0.004  

PCn 0.404 0.598 -0.399    PCn 0.506 0.466 -0.014  

PA 0.732 -0.351 0.182    PA 0.513 -0.305 0.005  

PAn 0.503 0.799 0.120    PAn 0.662 0.696 -0.018  

A 0.580 -0.152 -0.605    A 0.551 -.0264 -0.009  

CA 0.951 -0.359 0.111    CA 0.815 -0.398 19.504  

CAn 0.385 0.512 0.240    CAn 0.614 0.644 -0.010  

CL 0.684 -0.451 0.097    CL 0.732 -0.498 -0.005  

CLn 0.311 0.694 -0.096    CLn 0.551 0.706 -0.009  

PqProf 0.176 -0.300 0.331    PqProf 0.591 -0.327 -0.003  

PqPron 0.369 0.548 -0.047    PqPron 0.481 0.407 0.003  

              

C
O

M
B

IN
A

Ç
Ã

O
 

Variável Fator 

1 

Fator 

2 

Fator 

3 

 

IN
T

E
R

N
A

L
IZ

A
Ç

Ã
O

 

  Variável Fator 

1 

Fator 

2 

Fator 

3 

 

PC 0.032 -0.566 0.553    PC -

0.1980 

0.575 -0.336  

PCn 0.028 -0.540 -0.291    PCn 0.564 0.347 -0.231  

PA 0.057 -0.681 0.422    PA -0.338 0.605 0.230  

PAn 0.041 -0.824 -0.523    PAn 0.826 0.390 0.021  

A 0.046 -0.627 0.492    A -0.319 0.612 0.079  

CA 0.027 -0.583 0.472    CA -0.669 0.553 0.329  

CAn 0.044 -0.761 -0.577    CAn 0.970 0.256 -0.051  

CL 0.067 -0.540 0.559    CL -0.394 0.519 -0.134  

CLn 0.027 -0.794 -0.571    CLn 0.928 0.330 0.274  

PqProf 7.264 0.028 -0.005    PqProf -0.168 0.444 0.117  

PqPron 0.024 -0.600 -0.295    PqPron 0.316 0.555 -0.347  

              

Fonte: dados da pesquisa (2020) 

 

Os valores dos autovalores confirmam a escolha de três fatores latentes (valor >= 1). A 

matriz de cargas encontrada foi rotacionada obtendo-se os valores apresentados na Tabela 18 no 

APÊNDICE J. 

Identifica-se na Tabela 18,  um novo comportamento dos pesos das variáveis sobre os 

fatores. Ao omitir da apresentação da Tabela 18 aqueles que apresentam peso absoluto menor do 

que 0,3 (menos significativos) obtém-se a Tabela 7, com a matriz rotacionada final que revela a 

contribuição de cada variável para o fator latente. 
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Tabela 7 - Matriz de Carga Rotacionada – Valores < 0,3 omitidos 

S
O

C
IA

L
IZ

A
Ç

Ã
O

 

Variável Fator 1 Fator 2 Fator 3 

E
X

T
E

R
N

A
L

IZ
A

Ç
Ã

O
 

Variável Fator 1 Fator 2 Fator 3 

PC  0.455 0.409 PC  0.787  

PCn 0.698  0.361 PCn   0.682 

PA  0.849  PA  0.585  

PAn 0.961   PAn   0.962 

A  0.345 0.672 A  0.584  

CA  1.012  CA 19.525   

CAn 0.661   CAn   0.890 

CL  0.828  CL  0.879  

CLn 0.752   CLn   0.903 

PqProf  0.412  PqProf  0.657  

PqPron 0.662   PqPron   0.619 

          

C
O

M
B

IN
A

Ç
Ã

O
 

Variável Fator 1 Fator 2 Fator 3 
IN

T
E

R
N

A
L

IZ
A

Ç
Ã

O
 

Variável Fator 1 Fator 2 Fator 3 

PC  0.800  PC   0.669 

PCn   0.595 PCn  0.574 0.325 

PA  0.755  PA 0.728   

PAn   0.969 PAn  0.920  

A  0.783  A 0.561   

CA  0.741  CA 0.899   

CAn   0.967 CAn  0.959  

CL  0.790  CL   0.434 

CLn   0.985 CLn  1.078 -0.356 

PqProf 7.264   PqProf 0.455   

PqPron   0.640 PqPron  0.406 0.590 

Fonte: dados da pesquisa (2020) 

 

A matriz de correlação entre os fatores é apresentada na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Matriz de Correlação dos Fatores  

SOCIALIZAÇÃO  EXTERNALIZAÇÃO 

 Fator 1 Fator 2 Fator 3  Fator 1 Fator 2 Fator 3 

Fator 1 1.000   Fator 1 1.000   

Fator 2 -0,022 1.000  Fator 2 0.040 1.000  

Fator 3 0,136 0,245 1.000 Fator 3 -0.000 0.125 1.000 

     INTERNALIZAÇÃO 

COMBINAÇÃO     

 Fator 1 Fator 2 Fator 3  Fator 1 Fator 2 Fator 3 

Fator 1 1.000   Fator 1 1.000   

Fator 2 0.046 1.000  Fator 2 -0.181 1.000  

Fator 3 0.041 0.243 1.000 Fator 3 0.580 0.139 1.000 

Fonte: dados da pesquisa (2020) 
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É necessário considerar que algumas variáveis se confundem para explicar a ocorrência 

do fator, de modo que é possível encontrar correlação entre os fatores. Com isso, o entendimento 

para os três fatores latentes é apresentado a seguir.  

 

 

 

4.2 ATUAÇÃO DOS ESTADOS DE EGO NOS MODOS DE CONVERSÃO DO 

CONHECIMENTO 

 

No modo de conversão do conhecimento Socialização, a conversão do conhecimento de 

tácito para tácito dá-se pela experiência compartilhada, não necessariamente através do diálogo, 

mas sim pela vivência entre mestre e aprendiz, com a prática da observação e imitação.  

Com alta atuação facilitadora no modo de conversão Socialização, os Estados de Ego 

PCn, PAn, CAn, CLn e PqPron apresentam comportamento funcional mais ativo, ou seja, para a 

extração do conhecimento tácito são ativados os comportamentos: questionador, estar atento para 

detectar falhas, ter foco, e possuir um desejo grande de capturar o máximo de informações 

possíveis (egoísmo) (Figura 39). 

Embora sejam considerados em circuito negativo, não necessariamente, os 

comportamentos possuem esta característica. Para exemplificar, podemos pensar em um 

restaurante, onde um cozinheiro mestre precisa transmitir ao cozinheiro aprendiz o conhecimento 

tácito para a correta execução de uma receita. Quanto mais questionador for o aprendiz com 

relação aos processos, mais conhecimento extrairá do mestre. Quanto mais detector de falhas for 

o mestre, maior será a efetividade no conhecimento transmitido ao aprendiz. 
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Figura 39 - Distribuição dos Estados de Ego em fatores latentes para Socialização 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor com base nos dados da pesquisa (2020). 

 

Os de média influência são os Estados de Ego relacionados ao Pai e a Criança em seu 

circuito positivo (PC, PA, CA, CL e PqProf), com comportamento funcional mais passivo 

(inspirador, receptivo, atencioso, entusiasmado e intuitivo) e o que apresenta uma baixa influência 

enquanto facilitador neste modo de conversão é o Estado de Ego Adulto, por sua característica de 

consciência e racionalidade. 

Retornando o pensamento à situação do cozinheiro mestre e aprendiz, com relação à 

conversão do conhecimento tácito em tácito, se considerarmos o comportamento de Estado de Ego 

Adulto, baseado em fatos, os questionamentos e respostas seriam diretas, por exemplo: - por 

quanto tempo devo cozinhar? (pergunta do aprendiz), - por 35 minutos (resposta do mestre) e 

assim seria feito, sem espaços para questionamentos e demonstrações como, por exemplo: - e como 

garantir que estará cozido? Quais aspectos preciso observar? 

O modo de conversão do conhecimento Externalização que prevê a conversão do 

conhecimento tácito em conhecimento explícito, pode ser vista no uso de metáforas, analogias, 

conceituações, construção de hipóteses e modelos.  

Com alta influência facilitadora, o Estado de Ego CA apresenta como características 

funcionais a assertividade e atenção dedicada na interação. São Estados de Ego de média influência 

facilitadora PC, PA, A, CL e PqProf, e de baixa influência facilitadora os Estados de Ego de 

circuito negativo PCn, PAn, CAn, CLn e PqPron (Figura 40). 
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Figura 40 - Distribuição dos Estados de Ego em fatores latentes para Externalização 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor com base nos dados da pesquisa (2020). 

 

Alavancar o conhecimento organizacional está relacionado diretamente com a efetividade 

conseguida na conversão do conhecimento tácito em conhecimento explícito, e quando existe a 

compreensão de que esta conversão se dá por metáforas, analogias, conceituações, construção de 

hipóteses e modelos, faz sentido que se busque o máximo de assertividade e atenção no processo. 

Sistematizar os conhecimentos explícitos e combiná-los em conjuntos é o que acontece 

no modo de conversão do conhecimento Combinação, na elaboração de documentos e em 

diferentes formas de interação entre as pessoas (reuniões, por exemplo).  

O resultado da pesquisa mostra que o Estado de Ego de alta influência facilitadora é o 

PqProf que apresenta comportamento funcional relacionado com a utilização de sua intuição. 

Resultaram em Estados de Ego com média influência facilitadora PC, PA, A, CA e CL e com 

baixa influência facilitadora os Estados de Ego em circuito negativo PCn, PAn, CAn, CLn, PqPron 

(Figura 41). 
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Figura 41 - Distribuição dos Estados de Ego em fatores latentes para Combinação 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor com base nos dados da pesquisa (2020). 

 

No exemplo do restaurante, o cozinheiro mestre recebe sempre ao final do mês um 

documento da gerência que informa sobre os pratos mais vendidos, o custo com as compras de 

insumos e o valor de receita obtido com os pratos vendidos. Tendo por base o documento recebido, 

o cozinheiro mestre precisa devolver ao administrativo um cardápio para o mês seguinte e a lista 

de compras. Para isto, além de seu conhecimento tácito sobre alimentação, o cozinheiro mestre 

utilizou sua intuição para aquilo que seria um cardápio aceito pelos clientes no próximo mês. 

 

Figura 42 - Distribuição dos Estados de Ego em fatores latentes para Internalização 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor com base nos dados da pesquisa (2020). 
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Por fim, o modo de conversão do conhecimento Internalização ou o “aprender-fazendo”, 

na conversão de conhecimento explícito em conhecimento tácito, tem como Estados de Ego de 

alta influência facilitadora PA, A, CA e PqProf. São Estados de Ego com média influência neste 

modo de conversão PCn, PAn, CAn e CLn, e com baixa influência facilitadora os Estados de Ego 

PC, CL e PqPron (Figura 42). 

No exemplo do restaurante, quando o cozinheiro aprendiz segue o processo de 

aprendizagem para a internalização, coloca em prática aquela receita que aprendeu com o 

cozinheiro mestre, neste momento ele precisa de uma mescla de comportamentos complementares 

tais quais, por exemplo: compreensão do contexto, estar alerta, agir com racionalidade, ser 

avaliativo na execução, mas também deixar-se ser intuitivo quando necessário e sentir a ansiedade 

do momento. 

Indo além neste exemplo, ele está ansioso para iniciar o processo, tem medo de esquecer 

alguma etapa importante e ver seu prato arruinado. Neste momento, a sua intuição chama atenção 

para o conhecimento que ele adquiriu e reforça que ele poderá ter êxito se concentrar-se, observar 

o contexto e agir com racionalidade seguindo os passos aprendidos. 

Por fim, o Quadro 24 apresenta os resultados os Estados de Ego e seu grau de influência 

como facilitador dos modos de conversão do conhecimento. 

 

Quadro 24 - Grau de influência dos Estados de Ego para os modos de conversão do 

conhecimento 

Variável Socialização Externalização Combinação Internalização 

PC Média Média Média Baixa 

PCn Alta Baixa Baixa Média 

PA Média Média Média Alta 

PAn Alta Baixa Baixa Média 

A Baixa Média Média Alta 

CA Média Alta Média Alta 

CAn Alta Baixa Baixa Média 

CL Média Média Média Baixa 

CLn Alta Baixa Baixa Média 

PqProf Média Média Alta Alta 

PqPron Alta Baixa Baixa Baixa 

Fonte: dados da pesquisa (2020) 
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Ilustrando os resultados, optou-se por inserir na figura representativa da espiral do 

conhecimento os Estados de Ego e sua contribuição facilitadora, identificada por cores (verde – 

alta influência, amarelo – média influência, e vermelha – baixa influência) (Figura 43). 

 

Figura 43 - Estados de Ego e sua influência facilitadora nos modos de conversão do 

conhecimento 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2020) 

 

 

Ao observar a imagem, percebe-se que seu lado esquerdo, que tem os modos de conversão 

internação e socialização, apresentam maiores possibilidades de Estados de Ego do fator latente 

de Alta Influência Facilitadora, enquanto o lado direito, dos modos de conversão relacionados ao 

conhecimento explícito, apresentam apenas um Estado de Ego em fator latente de Alta Influência 

Facilitadora em cada um. 

Os Estados de Ego PC com características de Fluência Funcional inspirador, bem 

organizado, firme/forte e CL com características de Fluência Funcional criativo, entusiasmado e 

expressivo aparecem no fator latente de Média Influência Facilitadora nos modos de conversão 

Socialização, Externalização e Combinação, demonstrando ser para estes, um Estado de Ego de 

apoio e de Baixa Influência Facilitadora no modo de conversão Internalização. 
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O PqPron, por sua vez, apresenta-se no fator latente de Alta Influência Facilitadora apenas 

no modo de conversão Socialização, quando sua característica manipulativa pode ser utilizada de 

maneira positiva na extração de conhecimento tácito, para os demais modos de conversão ele 

apresenta-se com Baixa Influência Facilitadora. Os demais Estados de Ego transitam entre os 

fatores latentes em cada modo de conversão. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A questão de pesquisa desta tese trouxe como curiosidade entender de que de que forma 

a Análise Transacional pode atuar como facilitadora nos modos de conversão do conhecimento 

estabelecidos pelo Modelo SECI, compreendendo a respeitando as duas teorias, o objetivo geral 

foi desenhado para Propor um modelo conceitual de avaliação dos Estados de Ego nos modos de 

conversão do conhecimento estabelecidos pelo Modelo SECI. 

Estes pontos foram norteadores para o desenvolvimento da pesquisa, que consistiu de três 

objetivos específicos: (a) Descrever as características dos modos de conversão do conhecimento 

estabelecidos pelo Modelo SECI, (b) Descrever as características e comportamentos relacionados 

aos Estados de Ego da Análise Transacional e, (c) Determinar fatores latentes nos modos de 

conversão do conhecimento. 

Para execução do objetivo específico (a) Descrever as características dos modos de 

conversão do conhecimento estabelecidos pelo Modelo SECI realizou-se uma revisão de 

literatura em documentos dos autores Ikujiro Nonaka, Hirotaka Takeuchi e co-autores que 

proporcionou a descrição e compreensão dos conceitos fundamentais do Modelo SECI e da 

identificação da evolução da teoria.  

Documentado nesta tese no Capítulo 2.2, o Modelo SECI trabalha com os modos de 

conversão do conhecimento, considerando os conhecimentos tácito e explicito de modo a formar 

uma espiral, ou seja, as etapas não são excludente e não ocorrem em ciclo único. No entanto 

aspectos complementares devem ser considerados para a efetividade da conversão, tais quais: 

ambiente, liderança, ferramentas. Estes itens estruturados potencializam os modos de conversão 

do conhecimento que ainda dependerão da interação entre os indivíduos, da autonomia e da 

flutuação de situações (caos e ordem). 

O objetivo específico (b) Descrever as características e comportamentos relacionados 

aos Estados de Ego da Análise Transacional foi desenvolvido no Capítulo 2.3 com a realização 

de revisão de literatura em documentos de Eric Berne (autor da Análise Transacional) e outros 

importantes autores da área, que realizam pesquisas nas áreas organizacional, educacional e 

terapêutica.  

Uma teoria de Psicologia Social, a AT é um conjunto integrado de conhecimentos que 

permite ao indivíduo e a organização desenvolver-se em seus aspectos relacionais, sejam eles 

intrapessoais, interpessoais ou sociais através do autoconhecimento sobre sua dinâmica. A 

primeira etapa da AT é a identificação dos Estados de Ego dominantes no indivíduo, através da 
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observação do comportamento visível, de forma que a pessoa consiga autodirigir seus 

comportamentos e sentimentos nas variadas situações diárias.  

Temple (2002) tendo como base os Estados de Ego, considerou nove (9) modos de 

funcionamento para a construção de uma ferramenta um índice de Fluência Funcional, que pode 

ser utilizada para treinamento e desenvolvimento pessoal. Nesta descrição ela considera o Estado 

de Ego Adulto e sua contaminação pelos Estados de Ego Pai e Estado de Ego Criança. 

A descrição do comportamento funcional de Temple (2002) foi considerada na 

construção dos resultados desta pesquisa, incluindo, além dos 9 modos de funcionamentos 

considerados por ela, a manifestação do Estado de Ego Criança no modo Pequeno Professor em 

circuito positivo e negativo. 

Por fim, o objetivo específico (c) Determinar fatores latentes nos modos de conversão 

do conhecimento é apresentado no Capítulo 4, e para o qual desenvolveu-se a aplicação da técnica 

Delphi e a Análise Fatorial. A técnica Delphi buscou as opiniões de especialistas em gestão do 

conhecimento e especialistas em Análise Transacional, com a utilização de entrevistas e 

questionários aplicados em três rodadas. Após a validação dos especialistas à proposta de 

utilização da Análise Transacional como ferramenta para os modos de conversão do Modelo SECI, 

o mesmo questionário aplicado aos especialistas foi encaminhado a doutorandos do Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da UFSC, sendo a Análise Fatorial 

aplicada nos dados obtidos destas respostas. 

Ao final, categorizando os Estados de Ego em fatores latentes para cada modo de 

conversão do conhecimento, foi possível visualizar a atuação de cada Estado de Ego com nível de 

alta influência, média influência e baixa influência. 

Observa-se uma variação entre Estados de Ego de alta influência para cada um dos modos 

de conversão, para o modo de conversão Socialização, destacaram-se como alta influência os 

Estados de Ego em circuito negativo, em um primeiro momento, o circuito negativo é tachado 

como ruim, mas ao considerar que na Socialização ocorre a conversão de conhecimento tácito em 

tácito, e que o processo dá-se com o compartilhamento de modelos mentais e/ou habilidades 

técnicas, faz-se necessário considerar um certo nível de egoísmo, criticidade, ansiedade e 

submissão. 

 O modo de conversão Externalização apresentou como Estado de Ego com alta influência 

o Criança Adaptada em seu circuito positivo, ou seja comportamento assertivo, amigável e 

atencioso para articulação do conhecimento tácito em conceitos explícitos e o estímulo para a 
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utilização de metáforas, analogias, conceitos, hipóteses ou modelos. Ao demonstrar o 

comportamento de CA existe o estímulo para a explicitação do conhecimento tácito. 

O modo de conversão Combinação, tem como facilitadores a consulta em documentos, 

redes de comunicação (sistemas organizacionais), conversas utilizando meios de comunicação, 

reuniões, com a conversão do conhecimento explícito para explicito, tem como objetivo a 

sistematização de conceitos, ou seja, classificam, categorizam, e recombinam para criação de 

conhecimento. 

O Estado de Ego Pequeno Professor em seu circuito positivo foi identificado como de 

alta influência neste modo de conversão, considerando a sua característica comportamental 

intuitiva. 

Por fim, relacionado ao “aprender fazendo” o modo de conversão atua na conversão do 

conhecimento explícito em conhecimento tácito. Destacaram-se como Estados de Ego de alta 

influência Pai Atencioso, Adulto, Criança Adaptada e Pequeno Professor em circuito positivo, 

demonstrando que compreensão, consciência, atenção, intuição e racionalidade, dentre outros, são 

comportamentos que estimulam no momento da aprendizagem. 

Assim, considera-se alcançado o objetivo geral de Propor um modelo conceitual de 

avaliação dos Estados de Ego nos modos de conversão do conhecimento estabelecidos pelo 

Modelo SECI, um primeiro passo dentro da pergunta de pesquisa que busca compreender de que 

forma a Análise Transacional pode atuar como facilitadora nos modos de conversão do 

conhecimento estabelecidos pelo Modelo SECI. 

Para qualquer estudo que façamos é sempre importante a busca e compreensão do 

histórico daquele tema, analisar sua posição atual e pensar como será o futuro. Na pesquisa aqui 

apresentada dois temas foram aproximados. Ambos trabalham com a observação e entendimento 

de contexto e por isso não poderíamos deixar de trazer este aspecto. 

O Ser Humano é um ser sociável, ou seja, tem necessidade de estar inserido e aceito em 

grupos, o que nos leva a comunicação. De diferentes maneiras ao longo da história ela está 

presente, e com ela a troca de conhecimentos entre os indivíduos. 

Inicialmente de forma local e conforme as ferramentas do homem evoluíram, a 

comunicação e troca de conhecimentos também podem expandir. Por idas e vindas em viagens 

transcontinentais de navio, ou longas viagens territoriais entre reinos, as culturas se mesclaram, o 

mundo evoluiu e o conhecimento restrito passou a ser de todos (ou de uma maioria). 

As evoluções tecnológicas e o desenvolvimento da ciência têm permitido o avanço no 

tempo de vida das pessoas, a expectativa de vida que era em média de 50 anos em 1950 hoje está 
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em 80 anos. Mais tempo para viver, mais tempo para adquirir conhecimentos e se manter ativo no 

mercado de trabalho. 

Considerando que a interação interpessoal nos ambientes de trabalho sempre foi e 

continua sendo um desafio encontrado pelas organizações, e que este desafio aumenta com as 

diferentes gerações ativas no mercado de trabalho, compreende-se que esta pesquisa demonstra 

em seu resultado a possibilidade concreta de avanços no campo de estudo de aproximação entre a 

Análise Transacional e a Gestão do Conhecimento. 

Embora a Análise Transacional tenha uma aplicação organizacional nos diferentes temas 

como liderança, comunicação, marketing e desenvolvimento organizacional, não se tinha a sua 

possibilidade de atuação na conversão do conhecimento. 

A Análise Fatorial como método estatístico empregado possibilitou a apresentação dos 

Estados de Ego categorizados por sua capacidade de influência facilitadora nos modos de 

conversão do conhecimento do Modelo SECI, de modo que um gestor, ao ter acesso a esta pesquisa 

poderá utilizar seu resultado para orientação na formação de equipes, designação de cargos e 

funções, contratação e na criação de programas focados em Gestão do Conhecimento 

Organizacional. 

Ainda, o gestor poderá utilizar este estudo para realizar treinamento de sua equipe, de 

forma a prepará-los para uma das etapas de conversão do conhecimento, haja vista que a Análise 

Transacional tem como objetivo desenvolver o autoconhecimento do indivíduo. Se os envolvidos 

em cada etapa de conversão do conhecimento na organização estiverem conscientes de seu Estado 

de Ego dominante, a facilitação acontecerá. 

No que tange a possibilidade de estudos futuros, cabe salientar que as teorias estudadas 

são complexas e extensas e não foram consideradas em sua totalidade, com isso, uma linha de 

pesquisa pode ser iniciada, sendo um de seus passos iniciais a verificação prática dos resultados 

aqui apresentados. Seguida da verificação das Transações, da Estruturação do Tempo e da Análise 

de Jogos relacionados aos modos de conversão do conhecimento considerando os achados de 

Estados de Ego aqui apresentados. 

Esta tese entrega para academia e mercado uma nova possibilidade para a execução da 

Gestão do Conhecimento, pois, embora aqui os resultados apresentados partam de um estudo 

teórico, a Análise Transacional através da Fluência Funcional e a Gestão do Conhecimento em 

seus processos de identificação, aquisição, codificação, armazenamento, disseminação e 

compartilhamento possuem métodos, técnicas e ferramentas aplicáveis. 
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Ao desenvolver o estudo, o pesquisador encontra limitações ao longo do processo, e cujos 

registros também são importantes, principalmente na orientação e auxílio para o desenvolvimento 

das futuras pesquisas. Neste processo, uma das limitações encontradas é referente a seleção e 

participação dos especialistas na técnica Delphi, tendo selecionado oito especialistas para 

participação do processo, obteve-se a resposta completa de três na primeira rodada, quatro na 

segunda rodada e o retorno de dois especialistas na terceira rodada. 

Outra limitação a ser destacada é o número de respondentes para o questionário da terceira 

rodada que foi aplicado aos doutorandos do Programa de Pós-graduação em Engenharia e Gestão 

do Conhecimento. Sugere-se que em outras oportunidades, o mesmo questionário possa ser 

aplicado a um número maior de pessoas, considerando egressos e profissionais de Análise 

Transacional. 
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APÊNDICE A – Revisão Integrativa de Literatura 

 

A revisão integrativa foi realizada na primeira quinzena do mês de janeiro do ano de 2019, 

seguindo a utilização de seis passos, que são: (1) identificação e formulação do problema, (2) 

definição de descritores e base de dados para busca, (3) visão geral de busca, (4) coleta dos dados 

e filtro inicial, (5) análise integral, (6) apresentação dos dados. 

Atendendo a primeira etapa da pesquisa, quanto à identificação e à formulação do 

problema, a revisão tem como objetivo: “identificar as linhas de estudos existentes que visam a 

aplicação da Análise Transacional em organizações”. 

A definição do objetivo da busca permite que a segunda etapa tenha sequência, assim, 

definiu-se como descritores de busca as variáveis “Análise Transacional” e “Organizações”. 

Ambas são necessariamente traduzidas para a língua inglesa e adicionadas a suas possíveis 

variações de busca, apresentadas no Quadro 25. 

 

Quadro 25 - Termos de busca 

Descritor Tradução para inglês Variações para busca 

Análise 

transacional 

“transactional 

analysis” 

"transactional analys*" OR "transational 

analys*" 

Organizações “organizations” “enterpreis*” OR “Organization*” OR 

“compan*” 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

A definição das bases de dados para a busca dos documentos considerou as duas bases de 

dados da área multidisciplinar que apresentam o maior número de publicações disponibilizadas. 

Assim, tem-se a Scopus, que, de acordo com informações fornecidas pela Elsevier4, atualmente: 

“abrange quase 36.377 títulos de aproximadamente 11.678 publicadores, dos quais 34.346 são 

periódicos revisados por especialistas”, e a Web of Science, que, de acordo com informações da 

Thomson Reuters5, desde 2014 “abrange mais de 12.000 periódicos de alto impacto e mais de 

160.000 conferências em todo o mundo”. 

 
4 https://www.elsevier.com/solutions/scopus 
5 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/?utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false&utm

_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false 

https://www.elsevier.com/solutions/scopus
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Seguindo para a terceira etapa da pesquisa, a visão geral do conteúdo realizou-se com a 

busca do termo “Análise Transacional” de forma individual. Esta busca tem o objetivo da 

compreensão da trajetória das pesquisas na área, sem a exclusão de documentos, obtendo os 

resultados, conforme apresentado na Tabela 9.  

 

Tabela 9 - Busca para visão geral de conteúdo 

Base Termos de busca Busca em: Resultado 

Scopus "transactional analys*" OR "transational 

analys*" 

TITLE-ABS-

KEY 

748 

documentos 

Web of 

Science 

"transactional analys*" OR "transational 

analys*" 

TÓPICO 447 

documentos 

Fonte: Elaborada pelo Autor (2019). 

 

Em atualização da busca realizada em abril de 2020, encontra-se o seguinte resultado: 

 

Tabela 10 - Busca para visão geral de conteúdo atualizada 

Base Termos de busca Busca em: Resultado 

Scopus "transactional analys*" OR "transational 

analys*" 

TITLE-ABS-

KEY 

868 

documentos 

Web of 

Science 

"transactional analys*" OR "transational 

analys*" 

TÓPICO 470 

documentos 

Fonte: Elaborada pelo Autor (2020). 

 

Em ambas as bases, a publicação mais antiga é do ano de 1958, do autor Eric Berne, com 

o título de “Transactional analysis: a new and effective method of group therapy”. Este 

documento é um artigo, publicado no American Journal of Psychotherapy, sob as páginas 735 a 

743. Neste artigo, Berne apresenta a Análise Transacional como uma nova opção para terapia em 

grupo, na qual o foco deixa de ser a busca de materiais individuais e passa a ser nas transações que 

ocorrem. 

São fontes comuns dos documentos publicados nas bases pesquisadas: “Games people 

play with brands: An application of transactional analysis to marketplace relationships”; “Case 

Study: A Transactional Analysis Model for a Single Mother and Her Adult Child With Bipolar 

Disorder”; “Investigating the effects of the user’s ego state on color selection in residential 
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interiors”, “Communication between general practitioners and the emergency medical dispatch 

centre in urgent cases”. 

 

Figura 44 - Publicações por ano para Análise Transacional 

 

Fonte: Scopus (2020). 

 

Ao observar a Figura 44, percebe-se pico de publicações sobre o tema nos anos de 1976 

e 2018. Em 1976 são registrados 39 documentos publicados, enquanto em 2018 foram 60 

documentos publicados. A crescente de publicações entre os anos de 1973 e 1982 relaciona-se 

com os principais acontecimentos e o momento vivido pela Análise Transacional.  

Após o lançamento dos artigos de Eric Berne em 1962 e seus estudos posteriores que 

fundamentam a AT, iniciaram-se os grupos de estudo dos seguidores e entusiastas da teoria, 

fundaram-se organizações como a International Transactional Analysis Association (ITAA), além 

do incentivo a publicações no Transactional Analysis Journal, que desde 1971 publica artigos 

relacionados a AT.  

Na Figura 45 é possível visualizar um comparativo entre os anos de pico de publicações 

e perceber que, enquanto em 1976 o número maior de publicações entre o tema estava na área da 

Medicina (48%), no ano de 2018 existe uma divisão maior de áreas pesquisando o tema, estando 

o percentual dividido entre Psicologia (28,9%), Medicina (22,5%), Ciências Sociais (22,5%) e 

Ciências de decisão (19%). 
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Figura 45 - Comparativo entre as áreas de publicação de 1976 e 2018 

 

Fonte: Scopus (2019). 

 

Quanto aos principais autores, na base de dados Scopus, destaca-se o autor S. Shirai, com 

20 publicações sobre o tema, todas entre os anos de 1980 e 1982. Seus textos são publicados no 

The Japanese Journal of Nursing e apresentam aplicações clínicas de Análise Transacional. 

Em ambas as bases, destacam-se os autores: Neil D. Burns, Samir Dani e Chris J. 

Backhouse (seis documentos), que publicam em coautoria e têm seus textos publicados entre os 

anos de 2001 e 2007. Estes autores são do Reino Unido e têm como áreas de pesquisa Engenharia 

e Ciências da Computação. De maneira geral, suas aplicações de Análise Transacional estão 

relacionadas com estudos para a Cadeia de Suprimentos; Jean E. Dumas (três documentos) é dos 

Estados Unidos, na Universidade de Medicina da Carolina do Sul, suas publicações são de 1992 a 

1996 e tratam da Análise Transacional em casos clínicos de ansiedade e agressividade. 
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Figura 46 - Publicações por território para Análise Transacional 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor (2019) com base em Scopus e WoS (2019). 

 

A Figura 46 mostra que em ambas as bases, os Estados Unidos destacam-se no número 

de publicações sobre o tema, seguidos por Inglaterra, Japão e Canadá. O Brasil não aparece nas 

listas de países com publicação em nenhuma das bases de dados. Vale destacar, no entanto, que a 

base de dados Scopus apresenta 247 documentos sem países definidos. 

Em relação às áreas de pesquisa relacionadas com as publicações, a Figura 47 e a Figura 

48, mostram destaque para as áreas de Psicologia e Medicina, no entanto, as mais diversas áreas 

de pesquisa possuem estudos que tratam do tema Análise Transacional, ressaltando a sua aplicação 

interdisciplinar. 
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Figura 47 - Gráfico Scopus de áreas de pesquisa para Análise Transacional 

 

Fonte: Scopus (2020). 

 

Figura 48 - Gráfico WoS de áreas de pesquisa para Análise Transacional 

 

Fonte: Web of Science (2020). 

 

Com o panorama geral das buscas sobre Análise Transacional, passou-se para a quarta 

etapa, que juntou com a busca inicial o termo “Organizações” e suas variáveis (Quadro 25). 
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Tabela 11 - Resultado de busca para Análise Transacional e Organizações 

Base Scopus Web of Science 

Termos de busca ("transactional analys*" OR 

"transational analys*")) AND 

(“enterpreis*” OR 

“organization*” OR “compan*”) 

("transactional analys*" OR 

"transational analys*") AND 

(“enterpreis*” OR 

“Organization*” OR “compan*”) 

Tempo estipulado: Todos os anos. 

Índices: SCI-EXPANDED, SSCI, 

A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI. 

Busca em: TITLE-ABS-KEY TÓPICO 

Resultado 2019 161 documentos 34 documentos 

Resultado 2020 216 documentos 37 documentos 

Diferença 55 documentos 3 documentos 

Fonte: Elaborada pelo Autor (2020). 

 

A Figura 49 e a Figura 50 mostram que, com este recorte de busca, os documentos 

resultantes eliminam em grande parte aqueles de análises clínicas relacionados com a Medicina, 

passando a predominar documentos das áreas de Ciências Sociais e Gestão Empresarial. 

 

Figura 49 - Gráfico Scopus de áreas de pesquisa para Análise Transacional e Organizações 

 

Fonte: Scopus (2019). 
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Figura 50 - Gráfico WoS de áreas de pesquisa para Análise Transacional e Organizações 

 

Fonte: Web of Science (2019). 

 

Em relação aos anos de publicação, na Scopus, o documento mais antigo publicado com 

estes temas é de 1972, enquanto na WoS o documento mais antigo publicado é do ano de 1974. Os 

mais recentes são de 2018 na Scopus e de 2017 na WoS. 

Nesta etapa, denominada de análise preliminar, faz-se necessária a seleção de documentos 

que seguirão para a análise integral. A análise preliminar teve como base a leitura de título e 

resumo dos documentos, com eliminação dos documentos que: 

✓ Estavam duplicados. 

✓ Não estavam disponíveis seu resumo ou texto integral. 

✓ Eram relacionados a aplicação de AT em casos clínicos. 

✓ Apresentavam análise de transações sem ligação com a teoria de Eric Berne. 

✓ Não relacionavam os termos. 

 

Quando a leitura do título e do resumo ainda deixavam dúvidas, buscou-se dentro do 

artigo o termo “Análise Transacional” verificando a forma como ele aparecia e as referências 

utilizadas, a fim de se identificar se a utilização do termo AT estava relacionada com o objetivo 

da busca. 

Nesta etapa de análise preliminar foram descartados: 15 documentos duplicados; 32 

documentos que não possuíam acesso aberto; 97 documentos que abordavam casos clínicos ou em 

que a AT e a relação com a organização não eram abordas como o desejado no objetivo. 

Mantiveram-se para leitura integral e análise 51 documentos (APÊNDICE B), apresentados por 

quantidade e ano na Tabela 12 . 
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Tabela 12 - Quantidade de documentos para análise integral (por período) 

Período Quantidade de publicações 

1972 - 1979 7 

1980 - 1989 8 

1990 - 1999 8 

2000 - 2009 16 

2010 - 2019 12 

Fonte: Elaborada pelo Autor (2019). 

 

Na atualização da pesquisa realizada no mês de abril de 2020, seguiram para análise 

integral do texto dez (10) documentos (APÊNDICE C - Revisão Sistemática – Artigos de leitura 

integral (atualização) C) sendo um (1) de 2005, um (1) de 2016, dois (1) de 2018, dois (2) de 2019 

e cinco (5) de 2020. A variabilidade dos anos de publicação dos artigos é compreendida pela 

inserção de artigos na plataforma, que podem inserir em suas bases não apenas artigos mais 

recentes, mas também artigos de datas anteriores. 

Ao realizar a análise das referências utilizadas pelos autores, destacam-se como obras de 

maior consulta e citação, de acordo com a Tabela 13: 

 

Tabela 13 - Principais referências 

Referência Citações 

E. BERNE, The Games People Play. Grove Press, New York (1964). 24 

T. HARRIS, I’m O.K., You’re O.K. Harper and Roy, New York (1970). 10 

E. BERNE, The Structure and Dynamics of Organizations and Groups, Lippincott, 

Philadelphia (1963). 

9 

E. BERNE. Transactional analysis in psychotherapy. New York: Grove (1961). 9 

E. BERNE. What Do You Say After You Say Hello? New York: Grove Press (1972) 9 

Fonte: Elaborada pelo Autor (2019). 

 

Os livros mais citados são as obras de Berne “The Games People Play” e de Harris “I’m 

O.K., You’re O.K” que são considerados seminais dentro da Análise Transacional, apresentando 

os conceitos e permitindo, por sua linguagem uma aproximação do leitor. 

Dos artigos selecionados para análise integral, 25 apresentavam palavras-chave 

destacadas, resultando em 135 termos que são apresentados na Figura 51. 
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Figura 51 - Nuvem de palavras-chave 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor (2019). 

 

Têm destaque junto ao termo “Análise Transacional” palavras relacionadas a 

comportamento, relacionamento, emoções, drama, conflitos e afetividade, além de palavras que 

direcionam aos personagens: comunidade, comprador, vendedor, empreendedor, proprietário, 

enfermeiro, profissional e agentes. 

A nuvem de palavras apresentada na Figura 51 mostra as aplicações de AT em ambientes 

organizacionais, para as quais corroboram as ligações encontradas durante a análise integral dos 

artigos, exposta na Figura 52. 

 

Figura 52 - Temas abordados pelos artigos de aplicação da AT em organizações 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor (2019). 
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Nos artigos que abordaram o tema de clima organizacional tiveram destaque a busca por 

qualidade de vida no trabalho e redução do estresse (NYKODYM; LONGENECKER; RUUD, 

1991; EZOE; MORIMOTO, 1994). O tema negociação está bastante relacionado com aspectos da 

cadeia de suprimentos nos artigos de Dani, Burns e Backhouse (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 

2006), próximo ao assunto de negociação estão os artigos que trabalham com marketing e 

marketing de relacionamento.  

Lambert (1980) fala sobre a importância de ajustar o Estado de Ego na comunicação com 

os clientes para que a mensagem desejada seja adequadamente passada, o que chama de 

congruência de mensagem. Ainda sobre o uso da AT relacionado com o marketing, Bennett (1996) 

cita a utilização de ferramentas de tecnologia da informação e comunicação, juntamente com a AT 

e teorias comportamentalistas da psicologia para aumentar a interação e o tempo de resposta no 

relacionamento com os clientes. 

A comunicação (THOMAS; MORRISON, 1977; NYKODYM; TAYLOR, 2007), por 

ser um dos principais itens da AT, é bastante trabalhada em artigos e pode ser considerada um 

tema transversal em todos os documentos lidos, pois eles a abordam direta ou indiretamente. O 

tema liderança também é bastante abordado nos artigos de aplicação de AT nas organizações.  

Destacam-se neste tema os artigos de Kaufman (1976), no qual o autor relaciona modelos 

de gestão com a teoria do ciclo de vida da liderança e elabora o Transactional Life Cicle Theory – 

TLCT (em português: Teoria do Ciclo de Vida Transacional), que visualmente é uma matriz 

(Figura 53) e que permite para as organizações analisar as transações interpessoais existentes. 
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Figura 53 - Teoria do Ciclo de Vida Transacional 

 

Fonte: Kaufman (1976, p. 487, tradução nossa). 

 

Ao olhar para o quadrante do TLCT, os indivíduos podem reconhecer o local que ocupam 

na matriz em suas transações e buscar alternativas para tomada de decisão conjunta, sempre que 

necessário alterando seu posicionamento. 

E Hay (1993) escreveu o artigo “Creating Community: The Task of Leadership”, no qual 

relacionou a AT com estilos de liderança e destacou que o empoderamento dos empregados forçará 

a mudança no estilo de liderança (Figura 54). 
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Figura 54 - Quadrante dos estilos de liderança 

 

Fonte: Hay (1993, p. 14, tradução nossa). 

 

Existe uma clara evolução no uso da AT e suas aplicações em ambiente organizacional. 

Inicialmente focada em ambientes de saúde, a AT foi ganhando espaço, passou a ser usada para 

compreender a interação humano-máquina e atualmente é aplicada também no “mundo virtual”, 

no desenvolvimento de jogos e de aplicativos que simulam fenômenos sociais (CASTAÑÓN-

PUGA et al., 2008; GOWELL, 1972; NICOLSON, 2009; WILLIAMSON; WARD, 1999). 

Dos documentos lidos de forma integral, muitos deles apresentam estudos que têm como 

objetivo verificar a efetividade da aplicação da AT em situações organizacionais. De modo geral, 

os resultados encontrados levam à conclusão de que a AT é uma ferramenta de aplicabilidade em 

situações organizacionais.  

No entanto, autores como Kilcourse (1977) e Neath (1995) destacam a necessidade de 

estar atento ao crescente uso da AT por profissionais que muitas vezes não possuem todo o 

conhecimento necessário ou que utilizam a AT para banir comportamentos que não desejam. Outro 

ponto abordado e para o qual os autores chamam a atenção é o fato de que muitos estudos que 

mostram a efetividade do uso da AT apresentam um número baixo de amostra. 

Não se encontrou, de forma clara, neste recorte de pesquisa, aplicações de AT 

relacionadas à Gestão do Conhecimento Organizacional. Em busca desta resposta, decidiu-se por 
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realizar uma busca complementar nas bases de dados, agora utilizando os termos “Gestão do 

Conhecimento” e “Análise Transacional”. 

 

Tabela 14 - Busca para Gestão do Conhecimento e Análise Transacional 

Base Busca Resultado 

SCOPUS 
( TITLE-ABS-KEY ( "Knowledge management"  OR  "management 

Knowledge" ) )  AND  ( "transactional analys*"  OR  "transational 

analys*" ) 

10 

documentos 

SCOPUS 
( TITLE-ABS-KEY ( "transactional analys*"  OR  "transational 

analys*" ) )  AND  ( "Knowledge management"  OR  "management 

Knowledge" ) 

03 

documentos 

WoS 

TÓPICO: ("Knowledge management" OR "management 

Knowledge") 

Refinado por: TÓPICO: ("transactional analys*" OR "transational 

analys*") 

Tempo estipulado: Todos os anos. Índices: SCI-EXPANDED, SSCI, 

A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI. 

01 

documento 

WoS 

TÓPICO: ("transactional analys*" OR "transational analys*") 

Refinado por: TÓPICO: ("Knowledge management" OR 

"management Knowledge") 

Tempo estipulado: Todos os anos. Índices: SCI-EXPANDED, SSCI, 

A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI. 

01 

documento 

Fonte: Elaborada pelo Autor (2019). 

 

A Tabela 14 mostra o resultado da busca, com 15 documentos, dos quais, dois (2) são 

repetidos e foram desconsiderados, seis (6) são capítulos de livros e não estão disponíveis em open 

access e outros quatro (4) foram desconsiderados, pois não estavam relacionados aos temas de 

busca. Assim, permaneceram para leitura integral três (3) documentos relacionados no Quadro 26. 

 

Quadro 26- Documentos resultantes da busca de Gestão do Conhecimento e Análise 

Transacional 

Título Autor(es) Ano 

Individual and collective congruence in the knowledge management 

process 

Merali 2000 

Intentional communication breakdowns in virtual communities of interest: 

A hindrance to end-user knowledge management 

Wagner et 

al. 

2003 

Impression evaluation of a conversational robot playing RAKUGO Ogino et al. 2009 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 
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Merali (2000) apresenta em seu artigo o que chama de Framework da Congruência 

Cognitiva (Figura 55), que, de acordo com o autor, é “um dispositivo de sensemaking para as 

interações humanas em que os atores realizam as transformações do conhecimento atuando no 

contexto organizacional, redefinindo dinamicamente aquilo que é “conhecido” pelo coletivo” (p. 

217). 

Figura 55 - Framework da Congruência Cognitiva 

 

Fonte: Merali (2000, p.218). 

 

O autor, Merali (2000), entende que a Gestão do Conhecimento ocorre em contextos 

dinâmicos e que estes quatro mecanismos de verificação do Framework auxiliam no diagnóstico 

para efetividade do processo de conversão do conhecimento individual em organizacional. 

O schema refere-se à estrutura de representação do conhecimento, o self-concept está 

relacionado com a compreensão de identidade da organização, o relationship script é análogo aos 

Scripts descritos na Análise Transacional e compreende a influência que as transações sofrem pela 

percepção dos participantes sobre si e sobre os demais. Por fim, fechando o ciclo, o relationshiop 

enactment diz respeito à realização das interações que vão permitir a alavancagem do 

conhecimento. 

Wagner et al. (2003) estudam as falhas de comunicação em processos de troca de 

conhecimento e de troca social em comunidades virtuais, que dizem também ser compreendida 

como comunidade de interesse nos processos de Gestão do Conhecimento. Para compreender as 

falhas de comunicação, os autores utilizam, da Análise Transacional, a análise de Estado de Ego 

para os papéis de cada jogador e a análise de jogos, em relação ao conteúdo trocado. 

Para os autores, sempre que ocorre uma falha de comunicação, a troca de informações, 

compartilhamento do conhecimento e troca social ficam comprometidas. Assim, os autores 

utilizaram a Análise de protocolo para responder a quatro questões:  
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Primeiro, essas quebras são acidentais ou são manipulações intencionais 

de discussões? Em segundo lugar, qual seria o padrão de tais 

manipulações? Terceiro, qual seria o impacto de tais manipulações na 

criação de conhecimento e compartilhamento de conhecimento e, em 

quarto lugar, que contramedidas poderiam ser aplicadas para evitar 

quebras de comunicação? (WAGNER et al., 2003, p. 668). 

 

Ogino et al. (2009) estudam a necessidade de troca de sentimentos entre um robô de 

interação e os humanos. Fizeram um experimento no qual o robô Phyno (Figura 56), ao conversar 

com diferentes pessoas, utilizou duas programações diferentes. Em uma delas, utilizava mãos, 

gestos e uma tonalidade de voz mais enfática, em outra, utilizava menos movimento e uma 

tonalidade mais suave. 

 

Figura 56 - Robo Phyno utilizado por Ogino et al. em seus estudos 

 

Fonte: Ogino et al. (2009, p. 352). 

 

Os autores então pediam às pessoas para classificar essa interação. Por fim, utilizaram 

também os Estados de Ego da Análise Transacional para compreender os sentimentos das pessoas 

em relação àquela interação. As análises foram realizadas através do Diferencial Semântico e com 

teste de hipóteses. Por fim, os autores afirmam que existe correlação entre a AT e as avaliações e 

impressões. 

Por ter um caráter de análise de interações, a AT é utilizada em vários estudos 

relacionados a troca de informações entre os personagens, de um modo geral, sempre buscando a 

compreensão dos Estados de Ego utilizados nas transações e realizando a análise de transações e 
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jogos, para entender e corrigir as interações, conseguindo uma comunicação mais efetiva entre as 

partes. 

Em relação específica da relação entre AT e o Modelo SECI, buscas realizadas nas bases 

de dados Scopus, WoS, e no Transactional Analysis Journal não retornam documentos. 

Para o termo Modelo SECI foram utilizadas as variações: “model SECI”, “SECI 

process”, “knowledge spiral” e “environment Ba”. Para o termo Análise Transacional, seguiu-se 

utilizando as variações das pesquisas anteriores: “transactional analys*” e “transational 

analys*”. 

Com a compreensão da utilização da Análise Transacional no ambiente organizacional e 

seu relacionamento com a Gestão do Conhecimento e o Modelo SECI, os capítulos seguintes 

abordam os temas de forma individual. 
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APÊNDICE B - Revisão Sistemática – Artigos de leitura integral 

Quadro 27 - Documentos de leitura integral - Revisão Sistemática 

The health unit: A therapeutic community: 

Psychodrama, play therapy and Transactional 

Analysis 

1972 Elaine C. Cowell 

Everybody wins - Transactional Analysis applied to 

organizations 
1973 Dorothy Jongeward  

Organizational Improvement: A Review of Models 

and an Attempted Synthesis 
1976 Roger Kaufman 

Ok reference department using Transactional 

Analysis in evaluating organizational climates 
1976 W. Bernard Lukenbill 

Transactional Analysis—some concerns 1977 Tom Kilcourse 

Interdisciplinary team communications: TA as a tool 1977 
M. Duane Thomas e Thomas L. 

Morrison 

Guidelines for organizational applications of 

Transactional Analysis 
1979 

Dorothy Jongeward e Roger N. 

Blakeney 

Transactional Analysis as a congruity paradigm for 

advertising recall 
1980 David R. Lambert 

Transactional Analysis training for the travel industry 1980 Jeffrey M. Waehtel 

An analysis of the effectiveness of Transactional 

Analysis in improving organizational-effectiveness 
1981 

Mark J. Martinko e Fred 

Luthans 

Is a periodic table of the elements for organization 

behavior possible? 
1981 Ian I. Mitroff 

How is Transactional Analysis being used in the 

organizational context 
1981 

Francis L. Ulschak e Glenda 

Sorum 

Revisão de livro - TA and training - the theory and 

use of Transactional Analysis in organizations 
1984 K. G. B. Bakewell 

Planners and bureaucrats-Developing the consultant-

Client relationship 
1984 Miron Mushkat 

Can organization-development use Transactional 

Analysis 
1985 

Nick Nykodym, Warren R. 

Nielsen e Joseph C. Christen 

Improving Quality of Work Life with Transactional 

Analysis as an Intervention Change Strategy 
1991 

Nick Nykodym, Clinton 0. 

Longenecker, e William N. 

Ruud 

Creating Community: The Task of Leadership 1993 Julie Hay 

Driver behavior and business outcomes: An 

alternative approach to the psychology of the owner-

manager 

1993 David Johnson 

Quantitative assessment of stressors and stress 

reaction: A review 
1994 

Satoko Ezoe e Kanehisa 

Morimoto 

Evaluating Transactional Analysis as a change 

strategy for organizations 
1995 Mark Neath 

Relationship formation and governance in consumer 

markets: Transactional analysis versus the 

behaviorist approach 

1996 Roger Bennett 

Preparing for a new age: Using a Transactional 

Analysis approach for teaching interpersonal 

communication skills 

1996 Peter J. Biegel 
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Emotion in interactive systems: Applying 

Transactional Analysis 
1999 

Adrian Williamson e Robert 

Ward 

Using Transactional Analysis to understand the 

supervisory process 
2000 Dean-David Holyoake 

Developing a framework based on a psychological 

perspective for studying Buyer- Supplier relationships 
2001 Samir S. Dani e Neil D. Burns 

Suspicion, resistance, tokenism and mutiny: 

Problematic dynamics relevant to the implementation 

of clinical supervision in nursing 

2002 Steve Cottrell 

Modeling voice and exit strategies within industrial 

network relationships 
2002 

S Dani, N D Bums, e C J 

Backhouse 

Human Aspects of Supply Chain Optimization 2003 
S Dani, Neil Burns Bums, e 

Chris Backhouse 

Application of Transactional Analysis in supply chain 

networks: A potential holonic mediating tool 
2004 

S Dani, C J Backhouse e N D 

Burns 

Buyer-supplier behavior in electronic reverse 

auctions: a relationships perspective 
2005 

S Dani, N D Bums, e C J 

Backhouse 

Observations of radiographer communication: An 

exploratory study using Transactional Analysis 
2006 

Lisa A. Booth e David J. 

Manning 

Developing a methodology for aligning supply chains 

from a relationships perspective 
2006 

S Dani, N D Bums, e C J 

Backhouse 

Demand network alignment: Aligning the physical, 

informational and relationship issues in supply chains 
2007 

D. F. Kehoe , S. Dani , H. 

Sharifi , N. D. Burns e C. J. 

Backhouse 

Communication: A vital tool to combat cyber crime 2007 Nick Nykodym e Robert Taylor 

Social systems simulation person modeling as 

systemic constructivist approach 
2008 

Manuel Castañón-Puga, 

Antonio Rodriguez-Diaz, 

Guillermo Licea e Eugenio 

Dante Suarez 

TA-fuzzy semantic networks for interaction 

representation in social simulation 
2009 

Dora-Luz Flores, Antonio 

Rodríguez-Díaz, Juan R. Castro 

e Carelia Gaxiola 

Fuzzy personality model based on Transactional 

Analysis and VSM for socially intelligent agents and 

robots 

2009 

 

Carelia Gaxiola, Antonio 

Rodríguez-Díaz, Susan Jones, 

Manuel Castañón-Puga e Dora-

Luz Flores 

Modelling and implementing irrational and 

subconscious interpersonal and intra-personal 

processes 

2009 Andrew Nicolson 

Quantitative problem structuring methods for multi-

actor problems: An analysis of reported applications 
2009 TE van der Lei e WAH Thissen 

Using Transactional Analysis to improve clinical and 

educational supervision: The Drama and Winner's 

triangles 

2010 Judy mckimm e Kirsty Forrest 

Improving communication among stakeholders 

through ex-post transactional analysis - case study on 

Romanian forestry 

2011 
Marian Dragoi, Bogdan Popa e 

Viorel Blujdea 
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The effects of a Transactional Analysis training 

programme on team leadership factors in automotive 

industry 

2012 
Daniel Ciucur, Augustina 

Florentina Pîrvut 

Games leaders play: Using Transactional Analysis to 

understand emotional dissonance 
2012 Sara Lodge 

Managing Online Discussion Forums: Building 

Community by Avoiding the Drama Triangle 
2013 

Jennifer Ann Gerlock e Dawn 

Lorraine Mcbride 

Bridging the gap–interpersonal communication 

orientation to improving customer service 
2014 

Vickram Sahai, Arvind Kumar 

Jain e P.C. Bahuguna 

Case study of an organization focused on the 

development of communication with clients at the 

drop in o.p.s. Low-threshold centre combined with 

analysis using the concepts of transactional 

2014 
Titman Staòková, N. E Titman, 

M. 

Theatre strategies to develop emotional intelligence 

skills in business communication: An exploratory 

study 

2015 
M. Munro, A. Munro, K. 

Lemmer e M. Pretorius 

Ego states of nurses working in psychiatric clinics 

according to Transactional Analysis theory 
2016 

Melike Yonder Ertem e Ayla 

Kececi 

Time wasting behavior: how to identify and address it 

as the team leader 
2017 John mclachlan e Karen Meager 

Applying Transactional Analysis to the 

Understanding of Human–Product Interaction in 

Cellphone Design 

2017 Ghazaleh Sepahpour 

Games people play with brands: An application of 

Transactional Analysis to marketplace relationships 
2018 

Mike Molesworth, Georgiana F. 

Grigore e Rebecca Jenkins 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 
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APÊNDICE C - Revisão Sistemática – Artigos de leitura integral (atualização) 

Quadro 28 - Documentos de leitura integral - Revisão Sistemática (atualização) 

Emerging Change: A New Transactional Analysis Frame for 

Effective Dialogue at Work 2020 M. Laugeri 

Polarities in Education: Revisiting “Gift or Commodity” 2020 T. Newton 

Relational Organizational Development 2020 M. Korpiun 

Transactional Analysis of Agrarian Sector 2020 

V Barkhatov, D Bents, E 

Silova 

Understanding transactional analysis of managers: An 

empirical study in India 2020 

H. Ur Rahiman, R. 

Kodikal 

Mapping transactional analysis to clinical leadership models 2019 

P. Thiagarajan, J. 

McKimm 

Using Transactional Analysis to Understand Workplace 

Bullying 2019 T. Hall 

Values-Based Leadership and the Organizational Parent 

System 2018 M. Kouwenhoven 

How to communicate effectively in graduate advising 2016 

H.H. Wagnera, S. 

Templeb, I. Dankertc, R. 

Napperd 

A model for enhancing individual and organizational 

learning of ‘Emotional intelligence’: The drama and winner's 

triangles 2005 R.C. Burgess 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 
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APÊNDICE D – Questionário 1 – Rodada 1 

 

FORMULÁRIO 1 - INTRODUTÓRIO 

 
Em fevereiro de 1994 foi publicado o artigo “Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation” de 
Nonaka na revista “Organization Science”, apresenta a teoria da criação de conhecimento organizacional. 

De acordo com o autor, o termo conversão do conhecimento vem de Anderson (1983) em seu estudo “The 
Architecture of Cognition” baseado na psicologia cognitiva e onde trabalhou com a transformação do 
conhecimento declarativo em conhecimento procedural. 

A Espiral do Conhecimento admite quatro modos de conversão do conhecimento, a saber: “(1) do 
conhecimento tácito ao conhecimento tácito, (2) do conhecimento explícito ao conhecimento explícito, 
(3) conhecimento tácito ao conhecimento explícito e (4) do conhecimento explícito ao conhecimento 
tácito” (NONAKA, 1994, p. 18). 

Assume-se então que através da interação entre os indivíduos é possível realizar a conversão do 
conhecimento tácito, e que esta transferência e aquisição pode ocorrer de forma verbal e não verbal. 

 

 

 
Onde: 

a.Socialização: Compartilhar e criar conhecimento tácito através de experiência direta. 
b.Externalização: Articular conhecimento tácito através do diálogo e da reflexão. 
c.Combinação: Sistematizar e aplicar o conhecimento explícito e a informação. 
d.Internalização: Aprender e adquirir novo conhecimento tácito na prática. (NONAKA; TAKEUCHI, 2008, p. 
23) 

 
A Análise Transacional (AT), por sua vez, foi desenvolvida por Eric Berne, entre os anos de 1940 e 1960, e 
é uma teoria de psicologia social que derivou de seus estudos sobre intuição. Nesta pesquisa, entende-se 
a Análise Transacional como um conjunto integrado de conhecimentos que permite ao indivíduo e a 
organização desenvolver-se em seus aspectos relacionais, sejam eles intrapessoais, interpessoais ou 
sociais através do autoconhecimento sobre sua dinâmica. 
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Para fins de aplicação, a Análise Transacional é baseada em quatro momentos, chamados: (1) Análise 
Estrutural, (2) Análise Transacional, (3) Análise de Jogos e (4) Análise de Argumentos.  

Observa-se que o momento dois (2) possui o mesmo nome da teoria completa. 

A concentração desta pesquisa está no momento (1) Análise Estrutural, para a qual identificam-se os 
Estados de Ego das pessoas e no momento (2) Análise Transacional, buscando estabelecer Transações 
Complementares entre os indivíduos. 

A Transação Complementar ocorre quando o Estado de Ego estimulado é aquele que responde ao que o 
estimulou. Quando ocorre a Transação Complementar, existe a tendência de que a comunicação seja 
fluida e se mantenha. 

Com relação aos Estados de Ego, são definidos como “sistemas coerentes de pensamento e sentimento 
manifestados por padrões de comportamento correspondentes” (Krausz, 1986, p. 21). Os Estados de Ego 
são representados por três círculos que se tocam, com denominação de Pai, Adulto e Criança. As 
manifestações dos Estados de Ego ocorrem de forma verbal ou não verbal e são subdivididas em Pai 
Crítico, Pai Protetor, Adulto, Criança Livre, Pequeno Professor, Criança Adaptada Rebelde e Criança 
Adaptada Submissa. 

 

 
  

Com base nestes conceitos, o objetivo desta pesquisa é “Propor a Análise Transacional (AT) como 
ferramenta para a conversão do conhecimento”, assim convido-lhe a responder ao questionário que 
segue: 

OBSERVAÇÃO: estamos trabalhando com o conhecimento entre indivíduos, assim, suas análises devem 
levar isto em conta.  

 

1. Considerando que o modo de conversão do conhecimento SOCIALIZAÇÃO (tácito em tácito), em 
um contexto organizacional, está relacionado ao treinamento prático, ocorrendo a troca não 
necessariamente pela linguagem verbal, mas principalmente pela observação e imitação. 
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Quais comportamentos você considera que seriam facilitadores neste processo de troca (marque quantas 

desejar):  

  
Transmissor Receptor 

Apoio pessoal ao outro indivíduo 
  

Autonomia 
  

Visão sistêmica (habilidade que lhe permite enxergar o contexto, 
compreendendo como cada interação e componente do sistema que você 
está inserido são importantes para os resultados que são colhidos no final) 

  

Liderança 
  

Criatividade 
  

Curiosidade 
  

Emoções autênticas (alegria, afeto, tristeza, medo e raiva)  
  

Transmitir (experiência prática) 
  

Estabelecimento de limites 
  

Estímulo 
  

Ética 
  

Intuição 
  

Objetividade 
  

Orientação 
  

Agir com reflexão, equilíbrio 
  

capacidade de compreensão, de entendimento  
  

Questionamento positivo 
  

Responsabilidade 
  

 

 

 

2.Considerando que o modo de conversão do conhecimento EXTERNALIZAÇÃO (Tácito em explícito), no 
contexto organizacional, utiliza a metáfora para a externalização do conhecimento tácito, quando é 
necessário reduzir as lacunas existentes entre o entendimento ou desentendimento provocado pela 
comunicação. A externalização pode ocorrer de forma verbal ou não verbal (por exemplo: manuais, 
relatórios, etc.). 

 
Quais comportamentos você considera que seriam facilitadores neste processo de troca (marque quantas 

desejar): 

 

 
Transmissor Receptor 

Apoio pessoal ao outro indivíduo 
  

Autonomia 
  

Visão sistêmica (habilidade que lhe permite enxergar o contexto, 
compreendendo como cada interação e componente do sistema que você 
está inserido são importantes para os resultados que são colhidos no final) 

  

Liderança 
  

Criatividade 
  

Curiosidade 
  

Emoções autênticas (alegria, afeto, tristeza, medo e raiva)  
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Transmitir (experiência prática) 
  

Estabelecimento de limites 
  

Estímulo 
  

Ética 
  

Intuição 
  

Objetividade 
  

Orientação 
  

Agir com reflexão, equilíbrio 
  

capacidade de compreensão, de entendimento  
  

Questionamento positivo 
  

Responsabilidade 
  

 

 
3.Considerando que o modo de conversão do conhecimento COMBINAÇÃO (explícito em explícito), no 
contexto organizacional, é ativado quando as pessoas trocam relatórios, realizam reuniões, conversas por 
telefone, presenciais ou virtuais, existindo a combinação, categorização e possivelmente elaboração de 
novos conhecimentos. 

 
Quais comportamentos você considera que seriam facilitadores neste processo de troca (marque quantas 

desejar): 

 

 
Transmissor Receptor 

Apoio pessoal ao outro indivíduo 
  

Autonomia 
  

Visão sistêmica (habilidade que lhe permite enxergar o contexto, 
compreendendo como cada interação e componente do sistema que você 
está inserido são importantes para os resultados que são colhidos no final) 

  

Liderança 
  

Criatividade 
  

Curiosidade 
  

Emoções autênticas (alegria, afeto, tristeza, medo e raiva)  
  

Transmitir (experiência prática) 
  

Estabelecimento de limites 
  

Estímulo 
  

Ética 
  

Intuição 
  

Objetividade 
  

Orientação 
  

Agir com reflexão, equilíbrio 
  

capacidade de compreensão, de entendimento  
  

Questionamento positivo 
  

Responsabilidade 
  

 

 
4.Considerando que o modo de conversão do conhecimento INTERNALIZAÇÃO (explícito em tácito), no 
contexto organizacional, ocorre quando a maioria dos profissionais que compõem a organização 
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compartilham de um mesmo modelo mental, tornando o conhecimento tácito parte da cultura 
organizacional. 

 
Quais comportamentos você considera que seriam facilitadores neste processo de troca (marque quantas 

desejar): 

 

 
Transmissor Receptor 

Apoio pessoal ao outro indivíduo 
  

Autonomia 
  

Visão sistêmica (habilidade que lhe permite enxergar o contexto, 
compreendendo como cada interação e componente do sistema que você 
está inserido são importantes para os resultados que são colhidos no final) 

  

Liderança 
  

Criatividade 
  

Curiosidade 
  

Emoções autênticas (alegria, afeto, tristeza, medo e raiva)  
  

Transmitir (experiência prática) 
  

Estabelecimento de limites 
  

Estímulo 
  

Ética 
  

Intuição 
  

Objetividade 
  

Orientação 
  

Agir com reflexão, equilíbrio 
  

capacidade de compreensão, de entendimento  
  

Questionamento positivo 
  

Responsabilidade 
  

 

 
5.Considerando a descrição dos modos de conversão do conhecimento apresentada, relacione as frases 
citadas abaixo com os modos de conversão do conhecimento, considerando aquelas que podem atuar 
como estimulantes e facilitadoras na troca entre os indivíduos (a mesma frase pode estar relacionada com 
mais de um modo de conversão ou com nenhum deles): 

  

Socialização Externalização Combinação Internalização 

- Isto está errado! 
    

- O Sr. Raimundo ainda tem muito que 
aprender para ser um bom chefe. 

    

- Deixa que eu faço! 
    

- Por favor, pode me informar que dia do mês 
é hoje? 

    

- Parabéns pelo seu trabalho. 
    

- A culpa é sua. 
    

- Não vou porque o chefe não quer. 
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- Não confio em pessoas com menos de trinta 
anos. 

    

- Digite com atenção. 
    

- Preciso do relatório até as 17h. 
    

- Oba! Que bom. 
    

- Ah! Que vontade de ir também. 
    

- Não desanime, na próxima vez você fará 
melhor. 

    

- Faço o que eu quiser! 
    

- Será como eu quiser! 
    

- Sim, está bem. Como você quiser! 
    

- Vou mostrar este relatório apenas quando o 
chefe estiver de bom humor. 

    

 

 
6.Considerando as características e comportamentos apresentados, relacione-os com os modos de 
conversão do conhecimento. (Permitido marcar mais de uma alternativa ou nenhuma) 

 
a.Você considera as seguintes características e comportamentos estimulantes e facilitadores para o modo 
de conversão? 

 
Tom de voz: Crítico, autoritário e cortante. 

 
Socialização Externalização Combinação Internalização 

 
Postura corporal: tronco ereto, pomposo e arrogante, altiva, queixo alto e mantém distância. 

 
Socialização Externalização Combinação Internalização 

 
Tom de voz: carinhoso, cordial, macio, acolhedor. 

 
Socialização Externalização Combinação Internalização 

 
Postura corporal: Protetora, acolhedora, tronco arqueado para os outros. 

 
Socialização Externalização Combinação Internalização 

 
Tom de vez: calmo, compassado, uniforme, modulado. 

 
Socialização Externalização Combinação Internalização 

 
Postura corporal: Atenta, flexível, erguido sem tensão, inclinado sobre objetos, expressa naturalidade. 

 
Socialização Externalização Combinação Internalização 
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Tom de voz: Barulhento, cheio de emoção, forte, sonoro. 

 
Socialização Externalização Combinação Internalização 

 
Postura corporal: Livre, relaxado, pula, dança, movimentos flexíveis. 

 
Socialização Externalização Combinação Internalização 

 
Tom de voz: baixo 

 
Socialização Externalização Combinação Internalização 

 
Postura corporal: Ligeiramente inclinada, estática. 

 
Socialização Externalização Combinação Internalização 

 

Tom de voz: Hostil, desafiante, agudo, cortante. 

 
Socialização Externalização Combinação Internalização 

 
Postura corporal: Arrogante, desafiadora, peito estufado, tronco estirado. 

 
Socialização Externalização Combinação Internalização 

 
Tom de voz: Baixo, suplicante, choroso, submisso. 

 
Socialização Externalização Combinação Internalização 

 
Postura corporal: Encolhida, tensa, cabisbaixa, contraído, tronco encurvado. 

 
Socialização Externalização Combinação Internalização 
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APÊNDICE E – Respostas Questionário 1 – Rodada 1 

 

Quadro 29 - Respostas Questionário 1 – Pergunta 1 - SOCIALIZAÇÃO 

Estado de Ego  Características 
Transmissor Receptor 

E2 E3 E6 E2 E3 E6 

PP Apoio pessoal ao outro indivíduo x x x 
   

A Autonomia 
 

x x x 
 

x 

A Visão sistêmica (habilidade que lhe permite enxergar o 
contexto, compreendendo como cada interação e 
componente do sistema que você está inserido são 
importantes para os resultados que são colhidos no final) 

x 
 

x 
 

x x 

PC Liderança/COORDENAÇÃO x x x 
   

CL Criatividade 
 

x x 
  

x 

CL Curiosidade 
  

x x x x 

CL Emoções autênticas (alegria, afeto, tristeza, medo e 
raiva) 

x x x x 
 

x 

PP Transmitir (experiência prática) x x x 
   

PC Estabelecimento de limites x x x 
   

PP Estímulo x x x x 
  

PC Ética x x x x 
 

x 

PQ PROF Intuição x x x x 
 

x 

A Objetividade 
 

x x x 
  

PP Orientação 
 

x x x 
 

x 

A Agir com reflexão, equilíbrio x 
 

x x x 
 

A capacidade de compreensão, de entendimento  
  

x x x x 

CAR Questionamento positivo x 
 

x x x 
 

A Responsabilidade x x x x 
 

x 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2020). 
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Quadro 30 - Respostas Questionário 1 – Pergunta 1 - EXTERNALIZAÇÃO 

Estado de Ego  Características  
Transmissor Receptor 

E2 E3 E6 E2 E3 E6 

PP Apoio pessoal ao outro indivíduo x   x x  

A Autonomia x  x x x x 

A Visão sistêmica (habilidade que lhe permite enxergar o 
contexto, compreendendo como cada interação e 
componente do sistema que você está inserido são 
importantes para os resultados que são colhidos no 
final) 

x  x x x x 

PC Liderança x  x  x  

CL Criatividade x x x    

CL Curiosidade    x x x 

CL Emoções autênticas (alegria, afeto, tristeza, medo e 
raiva) 

x  x x x x 

PP Transmitir (experiência prática) x x  x   

PC Estabelecimento de limites x x x x   

PP Estímulo x x x x   

PC Ética x x x x  x 

PQ PROF Intuição x  x x x  

A Objetividade  x x x  x 

PP Orientação x x x    

A Agir com reflexão, equilíbrio x  x x x x 

A capacidade de compreensão, de entendimento    x x x x 

CAR Questionamento positivo    x x x 

A Responsabilidade x  x x x  

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2020). 
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Quadro 31 - Respostas Questionário 1 – Pergunta 1 - COMBINAÇÃO 

Estado de Ego  Características  
Transmissor Receptor 

E2 E3 E6 E2 E3 E6 

PP Apoio pessoal ao outro indivíduo x x x x  x 

A Autonomia x  x x x x 

A Visão sistêmica (habilidade que lhe permite enxergar o 
contexto, compreendendo como cada interação e 
componente do sistema que você está inserido são 
importantes para os resultados que são colhidos no 
final) 

x x x x  x 

PC Liderança x x x x  x 

CL Criatividade x x x x  x 

CL Curiosidade x  x x x x 

CL Emoções autênticas (alegria, afeto, tristeza, medo e 
raiva) 

x x x x  x 

PP Transmitir (experiência prática) x x x   x 

PC Estabelecimento de limites x - x  - x 

PP Estímulo x x x x  x 

PC Ética x x x x  x 

PQ PROF Intuição x x x   x 

A Objetividade x x x   x 

PP Orientação x x x   x 

A Agir com reflexão, equilíbrio x  x x x x 

A capacidade de compreensão, de entendimento    x x x x 

CAR Questionamento positivo x x x x  x 

A Responsabilidade x x x x  x 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2020). 
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Quadro 32 - Respostas Questionário 1 – Pergunta 1 - INTERNALIZAÇÃO 

Estado de Ego  Características  
Transmissor Receptor 

E2 E3 E6 E2 E3 E6 

PP Apoio pessoal ao outro indivíduo  x  x   

A Autonomia   x x x x 

A Visão sistêmica (habilidade que lhe permite enxergar o 
contexto, compreendendo como cada interação e 
componente do sistema que você está inserido são 
importantes para os resultados que são colhidos no 
final) 

  x x x x 

PC Liderança  x  x   

CL Criatividade    x x  

CL Curiosidade   x x x x 

CL Emoções autênticas (alegria, afeto, tristeza, medo e 
raiva) 

x  x x x x 

PP Transmitir (experiência prática)   x x x x 

PC Estabelecimento de limites  x  x   

PP Estímulo   x x x x 

PC Ética x  x x x x 

PQ PROF Intuição x   x x  

A Objetividade x  x x x x 

PP Orientação x x  x   

A Agir com reflexão, equilíbrio x  x x x x 

A capacidade de compreensão, de entendimento  x  x x x x 

CAR Questionamento positivo x  x x x x 

A Responsabilidade x  x x x x 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2020). 
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Quadro 33 - Respostas Questionário 1 – Pergunta 2 

Frases características 

Es
ta

d
o

 d
e 

Eg
o

 
 

Socialização Externalização Combinação Internalização 

 
E2 E3 E6 E2 E3 E6 E2 E3 E6 E2 E3 E6 

 Isto está errado! PC x       x   x  

O Sr. Raimundo ainda tem muito que 
aprender para ser um bom chefe. 

PC  x  x x        

Deixa que eu faço!  PP     x  x   x   

Por favor, pode me informar que dia 
do mês é hoje? 

A   x x x  x  x  x x 

Parabéns pelo seu trabalho. PP x x x x x x x  x x x x 
A culpa é sua. PC x    x     x   

Não vou porque o chefe não quer. CAS x      x x   x  

Não confio em pessoas com menos 
de trinta anos. 

PC x      x x     

Digite com atenção. PP    x x   x  x   

Preciso do relatório até as 17h. A   x x   x  x  x x 
Oba! Que bom. CL   x      x x x x 

Ah! Que vontade de ir também. CL   x  x  x x x x x x 
Não desanime, na próxima vez você 
fará melhor. 

PP x  x x x   x x   x 

Faço o que eu quiser! CAR x          x  

Será como eu quiser! CAR x       x   x  

Sim, está bem. Como você quiser! CAS    x   x x   x  

Vou mostrar este relatório apenas 
quando o chefe estiver de bom 
humor. 

PEQ 
x   x    x     

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2020). 
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Quadro 34 - Respostas Questionário 1 – Pergunta 3 

P
ai

 P
ro

te
to

r  Tom de voz: Crítico, autoritário e cortante. 
Postura corporal: tronco ereto, pomposo e arrogante, altiva, queixo alto e mantém distância. 

Socialização Externalização Combinação Internalização 

E2         

E3         

E6         

     

P
ai

 C
rí

ti
co

  Tom de voz: carinhoso, cordial, macio, acolhedor. 
Postura corporal: Protetora, acolhedora, tronco arqueado para os outros. 

Socialização Externalização Combinação Internalização 

E2         

E3         

E6         

     

A
d

u
lt

o
  

Tom de vez: calmo, compassado, uniforme, modulado. 
Postura corporal: Atenta, flexível, erguido sem tensão, inclinado sobre objetos, expressa 

naturalidade. 

Socialização Externalização Combinação Internalização 

E2         

E3       

E6         

     

C
ri

an
ça

 L
iv

re
 

 Tom de voz: Barulhento, cheio de emoção, forte, sonoro. 
Postura corporal: Livre, relaxado, pula, dança, movimentos flexíveis. 

Socialização Externalização Combinação Internalização 

E2         

E3         

E6         
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P
eq

u
en

o
 

P
ro

fe
ss

o
r Tom de voz: baixo 

Postura corporal: Ligeiramente inclinada, estática. 

Socialização Externalização Combinação Internalização 

E2         

E3         

E6         

     

C
ri

an
ça

 A
d

ap
ta

d
a 

R
eb

el
d

e
 

 

Tom de voz: Hostil, desafiante, agudo, cortante. 
Postura corporal: Arrogante, desafiadora, peito estufado, tronco estirado. 

Socialização Externalização Combinação Internalização 

E2         

E3         

E6         

     

C
ri

an
ça

 A
d

ap
ta

d
a 

Su
b

m
is

sa
 

 

Tom de voz: Baixo, suplicante, choroso, submisso. 
Postura corporal: Encolhida, tensa, cabisbaixa, contraído, tronco encurvado. 

Socialização Externalização Combinação Internalização 

E2         

E3         

E6         

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2020). 
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APÊNDICE F –Questionário 3 – Rodada 3 

 

Socialização: Compartilhar e criar conhecimento tácito através de experiência direta. 
 
Conversão de conhecimento tácito em tácito, "conhecimento em interações face a face, naturais 
e tipicamente sociais" (DALKIR, 2005, p. 54). Em um contexto organizacional, está relacionado 
ao treinamento prático, ocorrendo a troca não necessariamente pela linguagem verbal, mas 
principalmente pela observação e imitação. 
 
Exemplo: Uma recepcionista nova entra na organização, na primeira semana, ela passa o dia 
observando as colegas com maior experiência, e ouvindo suas explicações sobre as tarefas 
diárias. Neste exemplo, a socialização considera-se na aprendizagem por observação e imitação 
de padrões observados pela colaboradora entrante. 
 
Considerando a etapa de conversão Socialização, e o exemplo citado, atribua uma pontuação 
de 0 a 10 para o grau de influência facilitadora que considera ter os comportamentos dos Estados 
de Ego. 
 

Comportamento de Fluência 
Funcional 

INFLUÊNCIA MUITO 
PEQUENA 

INFLUÊNCIA 
MODERADA 

INFLUÊNCIA MUITO 
ALTA 

inspirador 
bem organizado 
firme/forte 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

mandão 
punitivo 
detector de falhas 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

receptivo 
compreensivo 
compassivo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

excessivo 
inconsistente 
sufocante 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

alerta 
consciente 
racional 
avaliativo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

amigável 
assertivo 
atencioso 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ansioso 
rebelde 
submisso 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

criativo 
entusiasmado 
expressivo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

egocêntrico 
imprudente 
egoísta 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

intuitivo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

manipulativo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 
 
 
 
Externalização: Articular conhecimento tácito através do diálogo e da reflexão. 
 
Conversão do conhecimento tácito em explícito, a Externalização “fornece uma forma visível 
para o conhecimento tácito e o converte em conhecimento explícito, o conhecimento 
anteriormente tácito pode ser anotado, gravado, desenhado ou tornado tangível ou concreto de 
alguma maneira” (DALKIR, 2005, p. 54-55). 
 
Em um contexto organizacional está relacionado à construção de manuais e relatórios de 
atividades em que as pessoas precisam relatar algo que fizeram e que dominam com 
conhecimento tácito. A externalização pode ocorrer de forma verbal ou não verbal (vídeos, 
storytelling, gravações de áudio, manuais impressos e/ou virtuais, etc). 
 
Exemplo: Após anos trabalhando naquela empresa, a recepcionista avisa aos gestores que irá 
se aposentar dentro de um mês. Por estar há muito tempo na empresa, os gestores confiaram a 
ela muitas rotinas da empresa, e agora pediram para que ela realizasse anotações da rotina 
diária e o modo de execução das tarefas. Quando ela passa a descrever sua rotina e o modo 
que executa as tarefas, está explicitando seu conhecimento tácito. 
 
Considerando a etapa de conversão Externalização, e o exemplo citado, atribua uma pontuação 
de 0 a 10 para o grau de influência facilitadora que considera ter os comportamentos dos Estados 
de Ego. 
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Comportamento de Fluência 
Funcional 

INFLUÊNCIA MUITO 
PEQUENA 

INFLUÊNCIA 
MODERADA 

INFLUÊNCIA MUITO 
ALTA 

inspirador 
bem organizado 
firme/forte 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

mandão 
punitivo 
detector de falhas 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

receptivo 
compreensivo 
compassivo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

excessivo 
inconsistente 
sufocante 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

alerta 
consciente 
racional 
avaliativo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

amigável 
assertivo 
atencioso 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ansioso 
rebelde 
submisso 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

criativo 
entusiasmado 
expressivo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

egocêntrico 
imprudente 
egoísta 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

intuitivo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

manipulativo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Combinação: Sistematizar e aplicar o conhecimento explícito e a informação. 
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Conversão do conhecimento explícito em explícito, “a combinação ocorre quando os conceitos 
são classificados e sistematizados em um sistema de conhecimento, são exemplos: uma análise 
de tendências, um breve resumo executivo ou um novo banco de dados para organizar o 
conteúdo. Nenhum novo conhecimento é criado per se; é uma nova combinação ou 
representação de conhecimento existente ou já explícito” (DALKIR, 2005, p. 55). 
 
No contexto organizacional, é ativado quando as pessoas trocam relatórios, realizam reuniões, 
conversas por telefone, presenciais ou virtuais, existindo a combinação, categorização e 
possivelmente elaboração de novos conhecimentos. 
 
Exemplo: a equipe da área de gestão de pessoas da empresa deverá revisar o conteúdo dos 
manuais da empresa e transformá-los em um curso, contendo vídeos, textos e áudios. Ou seja, 
o conhecimento já explicitado será compilado para uma nova forma de apresentação. 
 
Considerando a etapa de conversão Combinação, e o exemplo citado, atribua uma pontuação 
de 0 a 10 para o grau de influência facilitadora que considera ter os comportamentos dos Estados 
de Ego. 
 

Comportamento de Fluência 
Funcional 

INFLUÊNCIA MUITO 
PEQUENA 

INFLUÊNCIA 
MODERADA 

INFLUÊNCIA MUITO 
ALTA 

inspirador 
bem organizado 
firme/forte 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

mandão 
punitivo 
detector de falhas 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

receptivo 
compreensivo 
compassivo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

excessivo 
inconsistente 
sufocante 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

alerta 
consciente 
racional 
avaliativo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

amigável 
assertivo 
atencioso 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ansioso 
rebelde 
submisso 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

criativo 
entusiasmado 
expressivo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

egocêntrico 
imprudente 
egoísta 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

intuitivo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

manipulativo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
 

 

Internalização: Aprender e adquirir novo conhecimento tácito na prática. 

 
Conversão do conhecimento explícito em tácito, o modo de conversão Internalização “converte 
ou integra experiências e conhecimentos compartilhados e/ou individuais em modelos mentais 
individuais. Uma vez internalizado, o novo conhecimento é então usado pelos funcionários que 
o ampliam, estendem e reformulam dentro de suas próprias bases de conhecimento tácito, 
tornando-se uma mudança observável” (DALKIR, 2005, p. 56). 
 
No contexto organizacional, ocorre quando após passar por processos de aquisição de novos 
conhecimentos os funcionários demonstram ter novos hábitos em suas tarefas. 
 
Exemplo: um gerente da empresa apresenta muita dificuldade em conversas de feedback com 
seus subordinados, percebendo isso, os diretores lhe incentivaram a realizar cursos de 
comunicação e de formas de feedback. Após um período em contato com estes cursos e leituras, 
percebeu-se uma mudança significativa na forma de feedback deste gerente, ou seja, ele 
conseguiu internalizar o conhecimento explícito que consumiu e transformá-lo em ações, 
apresentando mudança na forma de agir. 
 
Considerando a etapa de conversão Internalização, e o exemplo citado, atribua uma pontuação 
de 0 a 10 para o grau de influência facilitadora que considera ter os comportamentos dos Estados 
de Ego. 
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Comportamento de Fluência 
Funcional 

INFLUÊNCIA MUITO 
PEQUENA 

INFLUÊNCIA 
MODERADA 

INFLUÊNCIA MUITO 
ALTA 

inspirador 
bem organizado 
firme/forte 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

mandão 
punitivo 
detector de falhas 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

receptivo 
compreensivo 
compassivo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

excessivo 
inconsistente 
sufocante 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

alerta 
consciente 
racional 
avaliativo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

amigável 
assertivo 
atencioso 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ansioso 
rebelde 
submisso 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

criativo 
entusiasmado 
expressivo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

egocêntrico 
imprudente 
egoísta 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

intuitivo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

manipulativo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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APÊNDICE G – Respostas dos Especialistas ao Questionário 3 – Rodada 3 

 

 

Tabela 15 – Respostas dos Especialistas ao Questionário 3 

SOCIALIZAÇÃO 

Estados 
de Ego 

Comportamento 
de Fluência 
Funcional 

INFLUÊNCIA 
MUITO 

PEQUENA 

INFLUÊNCIA 
MODERADA 

INFLUÊNCIA 
MUITO ALTA 

Média Resultado 

PC 

inspirador 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7,5 Moderada bem organizado 

firme/forte 

PCn 

mandão 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0,5 
Muito 

Pequena 
punitivo 

detector de falhas 

PA 

receptivo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8,5 Muito Alta compreensivo 

compassivo 

PAn 

excessivo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0,5 
Muito 

Pequena 
inconsistente 

sufocante 

A 

alerta 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 Muito Alta 
consciente 

racional 

avaliativo 

CA 

amigável 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8,5 Muito Alta assertivo 

atencioso 

CAn 

ansioso 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0,5 
Muito 

Pequena 
rebelde 

submisso 

CL 

criativo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6,5 Moderada entusiasmado 

expressivo 

CLn 

egocêntrico 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0,5 
Muito 

Pequena 
imprudente 

egoísta 

PqProf intuitivo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 Moderada 

PqProfn 
manipulativo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0,5 

Muito 
Pequena 
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EXTERNALIZAÇÃO 

Estados 
de Ego 

Comportamento 
de Fluência 
Funcional 

INFLUÊNCIA 
MUITO 

PEQUENA 

INFLUÊNCIA 
MODERADA 

INFLUÊNCIA 
MUITO ALTA 

Média Resultado 

PC 

inspirador 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 Muito Alta bem organizado 

firme/forte 

PCn 

mandão 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1,5 
Muito 

Pequena 
punitivo 

detector de falhas 

PA 

receptivo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 Moderada compreensivo 

compassivo 

PAn 

excessivo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0,5 
Muito 

Pequena 
inconsistente 

sufocante 

A 

alerta 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 Muito Alta 
consciente 

racional 

avaliativo 

CA 

amigável 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 Moderada assertivo 

atencioso 

CAn 

ansioso 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0,5 
Muito 

Pequena 
rebelde 

submisso 

CL 

criativo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4,5 Moderada entusiasmado 

expressivo 

CLn 

egocêntrico 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0,5 
Muito 

Pequena 
imprudente 

egoísta 

PqProf intuitivo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5,5 Moderada 

PqProfn 
manipulativo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0,5 

Muito 
Pequena 
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COMBINAÇÃO 

Estados 
de Ego 

Comportamento 
de Fluência 
Funcional 

INFLUÊNCIA 
MUITO 

PEQUENA 

INFLUÊNCIA 
MODERADA 

INFLUÊNCIA 
MUITO ALTA 

Média Resultado 

PC 

inspirador 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9,5 Muito Alta bem organizado 

firme/forte 

PCn 

mandão 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0,5 
Muito 

Pequena 
punitivo 

detector de falhas 

PA 

receptivo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 Muito Alta compreensivo 

compassivo 

PAn 

excessivo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0,5 
Muito 

Pequena 
inconsistente 

sufocante 

A 

alerta 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8,5 Muito Alta 
consciente 

racional 

avaliativo 

CA 

amigável 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6,5 Moderada assertivo 

atencioso 

CAn 

ansioso 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0,5 
Muito 

Pequena 
rebelde 

submisso 

CL 

criativo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 Muito Alta entusiasmado 

expressivo 

CLn 

egocêntrico 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0,5 
Muito 

Pequena 
imprudente 

egoísta 

PqProf intuitivo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 Moderada 

PqProfn manipulativo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0,5 
Muito 

Pequena 

               

               

               

               

               

               

INTERNALIZAÇÃO 
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Estados 
de Ego 

Comportamento 
de Fluência 
Funcional 

INFLUÊNCIA 
MUITO 

PEQUENA 

INFLUÊNCIA 
MODERADA 

INFLUÊNCIA 
MUITO ALTA 

Média Resultado 

PC 

inspirador 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7,5 Moderada bem organizado 

firme/forte 

PCn 

mandão 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0,5 
Muito 

Pequena 
punitivo 

detector de falhas 

PA 

receptivo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 Muito Alta compreensivo 

compassivo 

PAn 

excessivo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0,5 
Muito 

Pequena 
inconsistente 

sufocante 

A 

alerta 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 Muito Alta 
consciente 

racional 

avaliativo 

CA 

amigável 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 Muito Alta assertivo 

atencioso 

CAn 

ansioso 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0,5 
Muito 

Pequena 
rebelde 

submisso 

CL 

criativo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 Moderada entusiasmado 

expressivo 

CLn 

egocêntrico 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0,5 
Muito 

Pequena 
imprudente 

egoísta 

PqProf intuitivo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 Moderada 

PqProfn 
manipulativo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0,5 

Muito 
Pequena 

Fonte: Elaborado pelo Autor com base nos dados de pesquisa (2020). 
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APÊNDICE H – Matriz de Correlação de Pearson 

 

Tabela 16 - Matrizes de correlação de Pearson 
S

O
C

IA
L

IZ
A

Ç
Ã

O
 

Variável PC PCn PA PAn A CA CAn CL CLn PqProf PqPron 

PC 1.000           

PCn 0.080 1.000          

PA 0.403 -0.118 1.000         

PAn -0.048 0.633 0.029 1.000        

A 0.583 0.265 0.352 0.091 1.000       

CA 0.502 -0.028 0.777 0.031 0.472 1.000      

CAn -0.083 0.323 0.126 0.638 0.032 0.142 1.000     

CL 0.462 -0.038 0.666 -0.060 0.374 0.743 0.063 1.000    

CLn 0.019 0.504 0.071 0.748 0.189 0.018 0.500 -0.148 1.000   

PqProf 0.169 -0.343 0.285 -0.004 -0.049 0.234 0.051 0.353 -0.131 1.000  

PqPron -0.053 0.505 0.122 0.525 0.176 0.070 0.339 0.057 0.591 -0.072 1.000 

             

E
X

T
E

R
N

A
L

IZ
A

Ç
Ã

O
 

Variável PC PCn PA PAn A CA CAn CL CLn PqProf PqPron 

PC 1.000           

PCn 0.196 1.000          

PA 0.463 -0.092 1.000         

PAn -0.006 0.642 0.090 1.000        

A 0.511 0.280 0.226 0.195 1.000       

CA 0.624 -0.046 0.631 -0.093 0.379 1.000      

CAn 0.042 0.602 0.158 0.793 0.082 0.058 1.000     

CL 0.633 0.009 0.401 0.000 0.561 0.706 0.052 1.000    

CLn -0.119 0.511 0.014 0.755 -0.079 0.000 0.767 -0.046 1.000   

PqProf 0.473 -0.088 0.418 0.137 0.360 0.553 0.170 0.584 -0.009 1.000  

PqPron 0.006 0.424 0.268 0.616 0.219 0.283 0.558 0.126 0.585 0.154 1.000 

             

C O M B
I

N A Ç Ã O
 Variável PC PCn PA PAn A CA CAn CL CLn PqProf PqPron 

PC 1.000           



187 

 

PCn 0.236 1.000          

PA 0.621 0.255 1.000         

PAn -0.092 0.549 0.186 1.000        

A 0.571 0.217 0.533 0.145 1.000       

CA 0.466 0.063 0.551 0.146 0.644 1.000      

CAn -0.053 0.623 0.237 0.811 0.039 0.091 1.000     

CL 0.502 0.022 0.535 -0.127 0.555 0.574 -0.001 1.000    

CLn -0.199 0.441 0.082 0.873 -0.040 -0.028 0.801 -0.216 1.000   

PqProf 0.216 0.187 0.394 0.280 0.314 0.179 0.298 0.471 0.185 1.000  

PqPron 0.142 0.584 0.288 0.566 0.238 0.253 0.696 0.183 0.532 0.153 1.000 

             

IN
T

E
R

N
A

L
IZ

A
Ç

Ã
O

 

Variável PC PCn PA PAn A CA CAn CL CLn PqProf PqPron 

PC 1.000           

PCn 0.151 1.000          

PA 0.443 -0.131 1.000         

PAn -0.015 0.627 -0.041 1.000        

A 0.319 0.127 0.483 -0.046 1.000       

CA 0.317 -0.210 0.606 -0.139 0.592 1.000      

CAn -0.149 0.611 -0.025 0.846 -0.058 -0.263 1.000     

CL 0.524 -0.113 0.368 0.002 0.468 0.459 -0.034 1.000    

CLn -0.057 0.597 -0.036 0.847 -0.020 -0.239 0.925 0.036 1.000   

PqProf 0.266 -0.066 0.436 0.016 0.165 0.398 0.008 0.232 0.044 1.000  

PqPron 0.391 0.535 0.082 0.540 0.171 0.025 0.471 0.119 0.449 0.234 1.000 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 
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APÊNDICE I – Variância comum 

 

Tabela 17 - Communality - Variância Comum 

 Socialização Externalização Combinação Internalização 

PC 0.463 0.617 0.628 0.482 

PCn 0.681 0.473 0.376 0.492 

PA 0.692 0.356 0.646 0.533 

PAn 0.906 0.923 0.954 0.834 

A 0.726 0.374 0.638 0.482 

CA 1.045 381.213 0.563 0.862 

CAn 0.467 0.791 0.914 1.009 

CL 0.680 0.783 0.608 0.443 

CLn 0.587 0.802 0.957 1.045 

PqProf 0.231 0.457 52.769 0.239 

PqPron 0.439 0.397 0.447 0.528 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 
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APÊNDICE J – Matriz de Carga Rotacionada 

 

Tabela 18 - Matriz de Carga Rotacionada  

S
O

C
IA

L
IZ

A
Ç

Ã
O

 

Variável Fator 1 Fator 2 Fator 3 

E
X

T
E

R
N

A
L

IZ
A

Ç
Ã

O
 

Variável Fator 1 Fator 2 Fator 3 

PC -0.045 0.455 0.409 PC 0.000 0.787 -0.010 

PCn 0.698 -0.094 0.361 PCn -0.004 0.039 0.628 

PA 0.107 0.849 -0.111 PA 0.009 0.585 0.065 

PAn 0.961 0.076 -0.196 PAn -0.004 -0.009 0.962 

A 0.137 0.345 0.672 A -0.004 0.584 0.121 

CA 0.211 1.012 -0.026 CA 19.525 0.000 0.000 

CAn 0.661 0.159 -0.291 CAn 0.003 -0.008 0.890 

CL -0.011 0.828 -0.014 CL 0.001 0.879 0.042 

CLn 0.752 -0.112 0.031 CLn 0.004 -0.097 0.903 

PqProf -0.137 0.412 -0.299 PqProf 0.002 0.657 0.095 

PqPron 0.662 0.025 0.000 PqPron 0.012 0.062 0.0619 

          

C
O

M
B

IN
A

Ç
Ã

O
 

Variável Fator 1 Fator 2 Fator 3 
IN

T
E

R
N

A
L

IZ
A

Ç
Ã

O
 

Variável Fator 1 Fator 2 Fator 3 

PC -0.006 0.800 -0.035 PC 0.048 -0.036 0.699 

PCn -0.001 0.065 0.595 PCn -0.197 0.574 0.325 

PA 0.013 0.755 0.144 PA 0.728 0.065 0.018 

PAn -0.003 0.031 0.969 PAn 0.033 0.920 -0.008 

A 0.005 0.783 0.054 A 0.561 0.029 0.200 

CA -0.011 0.741 0.039 CA 0.899 -0.215 -0.069 

CAn 0.003 -0.051 0.967 CAn -0.171 0.959 0.003 

CL 0.030 0.790 -0.057 CL 0.291 -0.160 0.434 

CLn -0.015 -0.027 0.985 CLn 0.245 1.078 -0.356 

PqProf 7.264 -0.000 -0.001 PqProf 0.455 0.099 0.062 

PqPron -0.009 0.096 0.640 PqPron -0.124 0.406 0.590 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 
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