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RESUMO 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de contribuir com os estudos que 

identificam as estratégias utilizadas pelos indivíduos no processo de criação e 

compartilhamento de conhecimento dentro das organizações. Utilizando-se a visão 

de colaboradores de média gestão e consultores externos, pretende-se identificar 

quais são as práticas mais utilizadas por este público, quando inseridos em 

situações propícias à geração de novos conhecimentos. Além disso, objetiva-se 

identificar as formas de interação pessoal que esses profissionais mais utilizam 

neste mesmo contexto. Pretende-se assim, que este estudo seja não apenas um 

instrumento de reflexão, mas também um contributo útil para que as organizações 

possam balizar e melhorar seus processos relacionados à criação e gestão do 

conhecimento. 

 

Palavras-chave: Criação de Conhecimento, Compartilhamento de Conhecimento. 
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ABSTRACT 

 

This research was developed with the aim of contributing to studies that identify the 

strategies used by individuals in the creation and sharing of knowledge within 

organizations process. Using the vision of employees from middle management and 

external consultants, we intend to identify what are the practices most used by this 

audience, when inserted in situations conducive to the generation of new knowledge. 

Moreover, the objective is to identify the forms of personal interaction that these 

professionals utilize more in the same context. The intention is that this study is not 

only a tool for reflection, but also a useful tool for organizations to improve their 

processes and delimit related to the creation and management of knowledge 

contribution. 

Keywords: Knowledge Creation, Knowledge Transfer. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Há mais de vinte anos, Alvin Toffler (1990) estabeleceu as bases de seu 

argumento de que o conhecimento estava se tornando a moeda-chave de uma nova 

economia, e, onde esse próprio conhecimento acabaria sendo não apenas uma 

fonte de poder da mais alta qualidade, mas também o ingrediente mais importante 

de geração de riqueza. Ou seja, o conhecimento deixaria de ser um complemento do 

poder do dinheiro, para ser sua própria essência. Na mesma linha de Toffler, 

Drucker (1993) também assinala que o conhecimento é o mais importante recurso, 

tendo superado a tradicional gestão de recursos de terra, capital e trabalho. 

Importante reconhecer que no decorrer das décadas esse argumento só foi 

reforçado. Quer no âmbito das organizações, quer no campo acadêmico, consolidou-

se a visão do conhecimento como uma importante, senão a mais significativa fonte 

de vantagem competitiva sustentável. Tal perspectiva baseia-se nos mais diversos 

argumentos. Sendo o referencial a teoria das imperfeições de mercado, tem-se que 

é a existência do conhecimento de técnicas de produção internas ou de 

oportunidades externas nas mãos de um pequeno número de empresas que cria as 

imperfeições necessárias para gerar rendas extraordinárias para uma empresa no 

mercado. Ou seja, por esta teoria “é a propriedade do conhecimento que cria uma 

vantagem comparativa para a empresa” (p. 57), (CYERT, 1993). 

Seja nesta ou em outras teorias, pode-se afirmar que já está consolidada a 

visão de que a aquisição de conhecimento aumenta a capacidade das empresas 

para manterem uma posição competitiva superior em relação aos seus concorrentes 

(SPENDER, GRANT, 1996) e que a capacidade de se competir com base no 

conhecimento vai, cada vez mais, ser a base para o alcance do sucesso 

organizacional (DENISI , 2000).  

Entretanto, apesar do crescimento nas discussões sobre a questão do 

conhecimento dentro das organizações, a maioria das empresas ainda assim possui 

sérias dificuldades na implantação de ações práticas que potencializem este recurso. 

Os pesquisadores argumentam que tal dificuldade decorre do fato de que “ainda não 
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possuímos um quadro teórico eficaz para a compreensão das operações da 

empresa na economia baseada no conhecimento”. (p. 1), (NONAKA, TOYAMA, 

HIRATA, 2008). 

A profusão de ideias e conceitos no campo acadêmico e a dificuldade de 

implantação de modelos consistentes na área da gestão do conhecimento podem 

ser explicadas pela própria característica complexa do ambiente organizacional. Tal 

característica foi destacada por Daft e Weick (1984) quando, para reforçar a visão 

das organizações como complexos modelos interpretativos, recorreram a um estudo 

conduzido por Pondy e Mitroff (1979), que classificaram as empresas no nível 8 

(entre 1 à 9) de grau complexidade na escala de Boulding. Este modelo, 

desenvolvido pelo ecomonista Kenneth Boulding (1956), é um quadro que descreve 

diferentes tipos de sistemas e os relaciona ao seu grau de complexidade. Ao 

classificarem as organizações no nível 8 desta escala, Pondy e Mitroff definiram as 

empresas como sendo quase os sistemas mais complexos imagináveis, reforçanado 

a visão destas como entidades “vastas, fragmentadas e multidimensionais” (DAFT, 

WEICK, 1984). 

Tomando-se a quantidade de estudos e teorias na área do conhecimento 

organizacional e o grau de complexidade na qual a empresa está inserida, pretende-

se nesta pesquisa mais do que discutir as diferentes linhas e modelos utilizados no 

estudo do conhecimento dentro das organizações, mas, principalmente, identificar as 

práticas de criação e compartilhamento de conhecimento do ponto de vista 

individual, tomando-se como referencial a teoria da espiral de conhecimento de 

Nonaka e Takeushi (1995)1 e com isso relacionar os principais aspectos deste 

modelo com algumas variáveis, quer sejam demográficas, psicográficas ou em 

relação ao próprio contexto em que o processo de partilha  e criação de 

conhecimento ocorrem. 

O interesse em mapear as práticas individuais, tomando como base a espiral 

do conhecimento, decorre do fato de que a literatura disponível foca em demasia as 

                                                            
1 Teoria desenvolvida por Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeushi ao estudar como as empresas 
japonesas geram a dinâmica da inovação. 
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estratégias organizacionais e em menor escala o que realmente os indivíduos fazem 

quando necessitam gerar ou obter conhecimento. 

Além desta questão, outro fator que impulsiona esta pesquisa refere-se a 

enorme escassez de produções científicas, que tenham como base a criação e 

partilha de conhecimento, que tomam como base empresas sediadas no Brasil. 

Estas duas afirmações apoiam-se em pesquisa realizada pelo autor, no mês 

de março de 2014, na base de dados Web of Science, que, com o objetivo de 

catalogar os artigos mais representativos dos temas “criação de conhecimento” e 

“compartilhamento de conhecimento” em organizações, constatou que, num universo 

de 411 artigos, apenas 6% destes são estudos que abordam especificamente o 

conceito da “espiral do conhecimento”. Além disso, apenas 1% do total dos 411 

estudos foram conduzidos por pesquisadores brasileiros. A título de comparação 

este número representa 60% do que foi publicado por autores portugueses, 31% do 

publicado pelos espanhóis e somente 16% do produzido pelos chineses 2. 

Como este estudo partilha a ideia de que a capacidade de aprender mais 

rápido que os concorrentes pode ser a única vantagem competitiva sustentável (DE 

GEUS, 1988; STATA, 1989), entende-se que a produção científica, notadamente a 

nacional, ainda não atende a demanda dos pesquisadores e das organizações 

brasileiras em relação a este tema, ainda mais, levando-se em consideração que a 

criação e o compartilhamento de conhecimento são competências nas quais todas 

as empresas devem investir, não só em termos financeiros, mas também em 

esforços em termos de cultura organizacional e práticas empresariais, 

principalmente em um ambiente de rápida mudança e altamente concorrencial que 

estamos vivendo (SENGE, 1990; NONAKA, 1991; GARVIN, 1993). 

 

 

  

                                                            
2 Informações detalhadas no Capítulo 2, na análise bibliométrica. 
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1.1. Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste trabalho é aprofundar o entendimento das práticas e 

estratégias adotadas por profissionais de média gestão e consultores e 

organizacionais em empresas localizadas no Brasil (nacionais e multinacionais), 

quando inseridos em um contexto propício à criação de conhecimento. 

 

 

1.2. Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos do estudo são:  

 

a) Identificar a intensidade do uso das estratégias de criação de 

conhecimento, explicitadas no Modelo SECI3, da “espiral de conhecimento”, 

desenvolvido por Nonaka e Takeushi (1995) 

b) Mapear as principais práticas utilizadas pelos colaboradores de média 

gestão e consultores externos quando inseridos numa situação que 

pressupõe a geração de conhecimento; 

c) Identificar o tipo de interação pessoal mais utilizado pelos 

colaboradores e consultores quando inseridos numa situação em que se 

necessita a busca de novos conhecimentos; 

d) Identificar o comportamento dos colaboradores de média gestão e 

consultores, em situações nas quais necessitam acionar mecanismos 

relacionados à aprendizagem de circuito simples e circuito duplo (Argyris, 

1992). 

                                                            
3 SECI - (Socialização, Externalização, Combinação e Internalização). São os quatro tipos diferentes 
de conversão do conhecimento proposto por Nonaka e Takeushi (1995). O conceito será explicitado 
no capítulo 2 
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e) Verificar se o público pesquisado valoriza os encontros casuais como 

forma de interação pessoal para busca de novos conhecimentos (reforçando 

a ideia de ba4, defendida por Nonaka e Takeushi (1995). 

 

1.3. Justificativa 

 

Tanto o Compartilhamento do conhecimento quanto sua criação, já estão 

sendo vastamente estudadas no campo acadêmico. Para se ter uma ideia, partindo-

se do momento em que começaram a se desenvolver uma quantidade de estudos 

significativos nesse campo, até o mês de março de 2014, foram publicados 519 

artigos tratando dos temas: “knowledge sharing” e “knowledge creation”. 

Aprofundando-se esta análise e tomando-se como referência apenas os 

artigos que possuíam mais aderência ao tema deste estudo, chegou-se a um total 

de 411 publicações, sendo que deste total, 220 tratavam especificamente a questão 

de compartilhamento e criação de conhecimento em organizações (54% to total). 

Entretanto apesar desta quantidade significativa, apenas 20 publicações focam 

especificamente as práticas utilizadas no processo. Deste número, 6 são pesquisas 

quantitativas (surveys), 4 são estudos de caso (case studies), 4 são pesquisas 

exploratórias e 6 referem-se a estudos teóricos5. 

Conclui-se então que, apesar da quantidade expressiva de publicações 

relacionadas ao tema, poucas destas possuem similaridade com a proposta dessa 

pesquisa e que nenhuma tenha sido realizada em empresas sediadas no Brasil, 

quer sejam multinacionais ou empresas de capital nacional. 

Desta forma, entende-se que ainda há uma enorme lacuna a ser explorada 

partindo-se do âmbito proposto por este estudo. 

 

                                                            
4 Ba significa “porto” na língua japonesa.  Pode ser considerado um espaço compartilhado que serve 
como base para a criação do conhecimento. Este conceito foi criado por Kitaro Nishida e depois foi 
adaptado por Nonaka e Takeushi (1995) ao apresentarem seu modelo para criação de conhecimento 
organizacional. 
5 Informações detalhadas no capítulo 2 desta pesquisa. 
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1.4. Hipóteses 

 

As hipóteses que se quer verificar no presente estudo, são: 

 Dentre as 4 estratégias de criação de conhecimento do modelo SECI de 

Nonaka e Takeushi (1995), a externalização é aquela utilizada em menor 

intensidade, reforçando ponto de vista dos referidos autores. 

 Os Consultores de Empresa utilizam um repertório mais rico de estratégias 

de criação de conhecimento do que os colaboradores de média gestão. 

 Quando inseridos em situações em que é necessário a aprendizagem de 

circuito duplo, os indivíduos utilizam em maior intensidade a estratégia de 

externalização. 

 

 

1.5. Delimitação do Estudo 

 

O presente estudo limita-se a identificar práticas e estratégias utilizadas na 

criação e transferência de conhecimento dentro de organizações sob a ótica dos 

colaboradores de média gestão e consultores organizacionais. Sendo assim, não 

pretende-se realizar análises referentes aos setores de atuação das empresas dos 

profissionais pesquisados. Esta limitação deve-se à diversidade das organizações 

aos quais estes indivíduos pertencem. 

 

 

1.6. Estrutura do Trabalho 

 

Nesta primeira seção é apresentado o problema de pesquisa, os objetivos, a 

justificativa, as hipóteses, a delimitação do estudo e a estrutura do trabalho. A 

segunda seção apresenta o referencial teórico que utilizado como embasamento de 

todo o estudo. Nesta seção também, em decorrência da diversidade de proposições, 

análises, modelos e quadros de referência disponíveis na literatura que tratam do 

assunto, adotou-se, com o objetivo de facilitar a exposição das teorias, a distinção 
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apresentada por Nakano e Fleury (2005), que identificam três principais correntes a 

estudar a questão do conhecimento dentro das organizações: a Aprendizagem 

Organizacional, a Visão da Empresa Baseada no Conhecimento e a Gestão do 

Conhecimento. Para finalizar, ainda nesta segunda seção, é apresentada uma 

profunda análise bibliométrica, com base de dados da web of science, focando os 

termos “knowledge creation” e “knowledge sharing”. Essa analise objetivou 

apresentar os artigos e autores mais referenciados no tema, os países que mais 

produzem estudos, as principais tendências neste campo e principalmente uma 

classificação de todos os artigos encontrados nesta base que tratam do tema 

proposto neste estudo. 

A terceira seção, apresenta a metodologia do estudo. Inicialmente trata dos 

principais referenciais teóricos que sustentam as questões da pesquisa. Depois  faz-

se a caracterização da pesquisa, discute-se os métodos e instrumentos de coleta e 

análise de dados, o tratamento dos dados e sua validação. Na quarta seção 

apresenta-se os resultados da pesquisa e na seção cinco, são feitas mais algumas 

considerações sobre a pesquisa, suas limitações e sugestões para estudos futuros. 

Na seção seguinte são enumeradas as referências utilizadas pelo autor na condução 

do estudo e, por último, na sétima seção são apresentados os anexos. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

  

 

A literatura sobre conhecimento organizacional é composta por inúmeras 

correntes e, talvez por este motivo, muito ampla, tanto em termos da quantidade da 

produção científica quanto na sua diversidade de pontos de vista. Para facilitar esta 

revisão, dividir-se-á o assunto em três grandes correntes de pesquisa: a 

Aprendizagem Organizacional, Visão da Empresa Baseada no Conhecimento 

(Knowledge-based-view of firm - KBV) e Gestão do Conhecimento (NAKANO, 

FLEURY, 2005). 

 

 

2.1. Aprendizagem Organizacional 

 

A Aprendizagem Organizacional, por ser uma das mais antigas teorias que 

estudam o conhecimento nas organizações, acabou tornando-se também a mais 

abrangente e multidisciplinar, possuindo, como consequência, uma grande 

quantidade de linhas de pesquisa (EASTERBY-SMITH, CROSSAN, NICOLINI, 

2000).  Argote (2011) aponta três grandes correntes a estudar a questão da 

Aprendizagem Organizacional, sendo que a mais antiga pode ser encontrada nos 

trabalhos sobre teoria organizacional de March e Simon (1958), que salientaram a 

importância do conhecimento armazenado nos procedimentos internos (rotinas, 

programas e processos) de uma organização. Esta corrente entende que é o estudo 

dessas rotinas que possibilita a uma firma ajustar as rotinas existentes utilizando os 

conhecimentos acumulados, tanto de experiências passadas, quanto daqueles 

mecanismos que permitiram assegurar sua sobrevivência no mercado. Em outras 

palavras, a organização pode acumular conhecimentos e codificá-los a partir de 

experiências diretas relacionadas à execução das tarefas ou por meio de eventos 

corriqueiros intrínsecos a vida organizacional (MARCH, SIMON, 1958). 

Com outro enfoque, uma segunda corrente, conduzida principalmente por 

economistas e engenheiros da indústria, baseou-se em estudos de campo para 

estimar as taxas de aprendizagem, analisando os erros ou custos alterados em 
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função da experiência, desenvolvendo o conceito de “curva de aprendizado" 

(DUTTON, THOMAS, 1984). 

Por fim, uma terceira linha a focar a aprendizagem organizacional é aquela 

composta por psicólogos organizacionais como Chris Argyris e Donald Schön, que 

entendem que a aprendizagem no ambiente organizacional ocorre no momento em 

que os colaboradores experenciam uma situação problemática e a investigam, com 

isso identificam lacunas entre o esperado e os resultados de suas ações presentes. 

Nesse processo os indivíduos modificam seus modelos mentais, reestruturando 

assim suas atividades de forma a alcançar melhores resultados. Este processo 

ocorre em dois níveis: no simples, a aprendizagem restringe-se às situações em que 

os trabalhadores corrigem pontualmente os seus comportamentos, porém sem 

alterarem as características centrais da “teoria-em-uso” (normas vigentes). Num 

segundo nível, a aprendizagem ocorre em um ciclo duplo “double loop learning”, pois 

implica na alteração das normas e dos pressupostos organizacionais. Constitui uma 

espécie de questionamento organizacional que interroga os valores que guiam as 

estratégias e que altera ou elimina as normas organizacionais incompatíveis com o 

funcionamento eficaz das empresas (ARGYRIS, SCHÖN, 1978). 

Nesta linha, March e Olsen (1979) alertaram então sobre as situações que 

levam uma organização a não conseguir realizar o ciclo completo de aprendizagem. 

Eles argumentaram que certas crenças individuais, levam à determinadas ações 

organizacionais, que produzem respostas ambientais específicas. O ciclo fica 

completo quando a resposta ambiental afeta as crenças individuais. Assim, se o 

ambiente permanecer estático, as crenças e ações individuais não se modificarão, o 

mesmo acontecendo com as ações organizacionais. Desta forma, a aprendizagem 

organizacional depende do que se passa no mundo exterior  (MARCH, OLSEN, 

1979). 

Compartilhando este ponto de vista, Daft e Weick (1984), em outro trabalho 

influente na linha da Aprendizagem Organizacional, afirmaram que “a interpretação 

pode moldar o ambiente mais do que o ambiente moldar a organização” (DAFT, 

WEICK, 1984, p. 287). 



 

 

 

22

Além da relação entre interpretação do ambiente e ações organizacionais, os 

referidos autores focam a questão da incerteza, como fator inerente ao processo de 

planejamento de uma organização, pois, devido ao grande volume de informações 

disponíveis, o melhor que a organização pode fazer é assumir que o ambiente 

externo é não analisável e, desta forma, sua meta é esforçar-se no sentido de 

interpretar esse mar de eventos (DAFT, WEICK, 1984). 

O argumento de que o ambiente externo é eminentemente não analisável, 

apoia-se em estudos, como a pesquisa realizada pela revista The Economist que no 

ano de 1984 solicitou à 16 pessoas (4 ministros de finanças, 4 presidentes de 

Conselho, 4 alunos da Oxford University e 4 lixeiros de Londres) que fizessem 

previsões para dez anos, sobre o Índice de Crescimento dos Países da Organização 

para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE); a taxa de câmbio entre a 

libra esterlina e o dólar; o preço do petróleo e o ano em que o PIB de Cingapura 

superaria o da Austrália. Em 1994, ao final dos 10 anos, as previsões variaram em 

média em 60% e, além disso, constatou-se que os grupos que mais aproximaram-se 

do real, foram o dos coletores de lixo de Londres juntamente com os 4 presidentes 

de conselho de multinacionais. 

Todas essas reflexões e contribuições conceituais, oriundas da Aprendizagem 

Organizacional, mostraram-se relativamente eficazes no estudo dos fenômenos 

relacionados à como ocorre o aprendizado dentro de uma empresa e como a 

organização poderia melhorar esse processo, porém, tal enfoque restringiu seu olhar 

no sentido de explorar a questão da “aprendizagem”, e não em direcionar maiores 

esforços no intuito de aprofundar a compreensão do “conhecimento”. Então, para 

preencher essa lacuna, começou-se a produzir estudos, principalmente no início da 

década de 90, focando exatamente a questão dos fenômenos relacionados ao 

conhecimento, através de importantes autores como, Kogut e Zander (1992) e 

Nonaka e Takeushi (1994). 

 

  



 

 

 

23

2.2. As raízes de uma Teoria Baseada no Conhecimento 

 

A transição dos estudos focados na Aprendizagem Organizacional para uma 

linha que aproxima o conhecimento da competitividade teve como embrião um 

pioneiro e seminal estudo conduzido por Penrose (1959) que utilizando uma visão 

eminentemente econômica, ao analisar as razões do crescimento de uma firma, 

alertou para a importância do conhecimento para o sucesso de uma organização em 

seu mercado ao relacionar estratégias de crescimento bem sucedidas com 

desenvolvimento tecnológico, descrevendo assim, como o processo de criação de 

conhecimento forma a base para o crescimento organizacional através da 

recombinação dos recursos existentes (PENROSE, 1959). 

Várias décadas depois, a consolidação da visão do conhecimento como a 

mais importante fonte de vantagem competitiva teve outro impulso com elaboração 

da teoria evolucionária de Nelson e Winter (1982), ao definir a organização como 

sendo um repositório de conhecimentos os quais são representados pelas rotinas 

que guiam as ações organizacionais. Nesta visão os indivíduos são responsáveis 

por lidar com a complexidade das informações e a incerteza do ambiente através de 

suas próprias habilidades e das atividades da rotina organizacional. Esse ponto de 

vista e alinha-se com a tradição comportamental (SIMON 1965; CYERT, MARCH, 

1963).  

Após esse impulso inicial, surge a principal raiz de uma teoria "baseada no 

conhecimento", denominada de Visão Baseada no Recurso, Resource Based View, 

teoria elaborada na sequencia da escola evolucionária, que se contrapôs à visão 

tradicional de vantagem competitiva de Porter, 1980 (WERNERFELT 1984; 

PRAHALAD, HAMEL, 1990; BARNEY, 1991). 
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2.3. A Consolidação da Teoria Baseada no Conhecimento 

 

A Visão Baseada no Recurso, que examina a relação entre: recursos 

principais e capacidades da organização; desenvolvimento de vantagens 

competitivas sustentáveis e desempenho acima da normal. Neste modelo, uma 

empresa só possuirá uma vantagem competitiva sustentável quando conseguir 

adotar uma estratégia de criação de valor que não esteja simultaneamente sendo 

implantada por algum concorrente atual ou potencial e quando essas outras 

empresas estejam incapazes de duplicar os benefícios desta estratégia 

(WERNERFELD, 1984; BARNEY 1991; TECEE, PISANO 1997). 

Ao caracterizar as capacidades ou as competências organizacionais como 

sendo difíceis de se obter no mercado e também de se copiar, a Visão Baseada no 

Recurso, levou automaticamente a incorporação dentro do modelo do fator 

conhecimento como um recurso produtivo chave para o sucesso de uma 

organização por este possuir o potencial para se tornar uma fonte de vantagem 

competitiva sustentável (KOGUT, ZANDER, 1992). 

Na evolução desta discussão, chega-se a conclusão de que o conhecimento 

deve ser não apenas um dos recursos estratégicos, mas o maior e mais importante. 

Com isso, é inevitável a criação de um novo enfoque nas fundamentações teóricas, 

só que desta vez, baseado exclusivamente no “recurso” conhecimento. E assim, a 

partir dessa nova percepção, consolidaram-se a Teoria da empresa Baseada em 

Conhecimento (Knowledge-Based Theory), as estratégias direcionadas ao 

conhecimento (Knowledge-Based Strategy) e a visão organizacional baseada em 

conhecimento (Knowledge-Based View) (SVEIBY, 2001). 

Essas teorias, focadas no conhecimento, enfatizaram que a capacidade da 

empresa gerar valor aos acionistas depende mais de fatores intangíveis, baseados 

no conhecimento, do que da posse de recursos financeiros ou físicos (RANFT, 

LORD, 2002). 

Deve-se frisar que na construção da Visão Baseada no Conhecimento muitas 

discussões foram tratadas para entender a necessidade ou não de uma teoria 

exclusiva baseada neste recurso. Neste sentido enquanto alguns pesquisadores 
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entendiam que esta seria apenas uma pequena derivação do pensamento da Visão 

Baseada em Recursos, sendo o conhecimento parte de um conjunto de recursos 

denominados intangíveis (GRANT, 1996), outros viam KBV como mais uma útil 

extensão das teorias de Aprendizagem Organizacional tornando-se uma escola 

voltada às questões estratégicas, configurando-se como uma teoria capaz de prover 

poderosos insights dentro do funcionamento de uma organização (KOGUT, 

ZANDER, 1992). Outros, entretanto, argumentavam que o conhecimento deveria ser 

tratado como um processo de construção social contínuo e não como apenas um 

recurso (SPENDER, 1996). Finalmente, alguns acreditavam que seria necessária a 

criação de uma teoria exclusiva focada no conhecimento (CONNER, PRAHALAD, 

1996). 

Com todas essas discussões que ocorreram no sentido de reconhecer a 

Visão Baseada no Conhecimento como uma teoria realmente necessária ou apenas 

um tipo especial da Teoria Baseada em Recursos, por fim, entendeu-se que a 

criação da Visão Baseada no Conhecimento foi mais do que um golpe semântico, foi 

uma teoria realmente necessária (EISENHARDT, SANTOS, 2000). 

É importante ressaltar que, a primeira instância, numa visão mais estreita 

pode imaginar que a teoria da Visão Baseada no Conhecimento deve ser aplicada 

apenas às empresas reconhecidas como “organizações de conhecimento” 

(empresas de software, da área de biotecnologia...), cujo valor de mercado é única e 

exclusivamente seu capital intelectual. Entretanto, num olhar mais atento, 

reconhecer-se-á que todas as empresas em sua essência são organizações de 

conhecimento, pois a habilidade em aumentar sua performance no mercado repousa 

na geração contínua de sintetização de conhecimento organizacional, o que, mesmo 

para aquelas cujo conhecimento seja implícito, este é o cerne de sua “competência 

essencial” (“core competency”) que, em última análise é o que mantém a 

organização existindo e que, consequentemente, impede sua dissolução ( BARTON, 

L, 1992). 

Levando em consideração o conhecimento como sendo um recurso 

diferenciado dentro da organização, surgiram então diversas linhas relacionadas a 

essa visão. Na escola mais tradicional, o objeto de estudo concentrou-se na questão 
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da habilidade com que as organizações absorvem o conhecimento do ambiente 

(COHEN, LEVINTHAL, 1990), ainda nesse enfoque, alguns autores estudaram os 

fatores que impedem a fluidez desse conhecimento entre as organizações, 

introduzindo um conceito denominado “viscosidade”, (VON HIPPEL, 1994), e 

também a questão do fluxo de conhecimento intraorganizacional (CROSSAN, 1999). 

Outro grupo de pesquisadores, adotou como pressupostos o conhecimento 

como o mais crítico recurso na economia moderna e a aprendizagem como o 

processo principal pelo qual este conhecimento e emerge (ZOLLO, WINTER, 2002). 

Nas discussões relacionadas ao âmbito no qual o conhecimento atua para a 

obtenção de vantagens competitivas sustentáveis, começou-se a identificar as 

diversas estratégias utilizadas pelas organizações em relação ao recurso 

organizacional conhecimento. Nessa linha, Earl (2001) criou uma taxionomia que 

estabelece ao todo sete estratégias ou escolas divididas em três grupos: o das 

escolas tecnocráticas, o das escolas econômicas, e o das escolas comportamentais. 

As escolas classificadas como "tecnocratas", possuem esta conotação pois baseiam 

em tecnologias de informação, que apoiam os funcionários em suas tarefas diárias. 

A escola identificada como "econômica", (a única nesse grupo) é um pouco mais 

singular, pois possui uma orientação mais comercial, focando a criação de receitas 

através da exploração do conhecimento e do capital intelectual. As outras três 

escolas, que possuem um viés comportamental, visam criar e estimular ações para 

que os gestores possam ser agentes proativos na criação, compartilhamento e 

utilização conhecimento. 

 Escola sistêmica: é a abordagem formal para a gestão do conhecimento. O 

fundamental é capturar o conhecimento e disponibilizá-lo em um sistema para 

que um especialista possa acessá-lo. Captura-se o conhecimento de um 

indivíduo ou o conhecimento detido em um grupo e torna-o uma propriedade 

mais ampla da organização. 

 Escola cartográfica: esta abordagem preocupa-se com mapeamento do 

conhecimento organizacional. Destina-se a registrar e divulgar quem na 

organização sabe o que. A ideia é garantir que as pessoas com conhecimento 

na organização estejam acessíveis a outros, por meio de conselhos, consulta ou 
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troca de conhecimentos. Assumindo que o conhecimento tácito não é facilmente 

explicado ou articulado ter um bom mapeamento é a chave para identificar quem 

pode ser uma fonte de conhecimento em qualquer lugar na empresa por meio de 

conversas e contatos, em vez de acessar uma base de conhecimento que não 

só pode conter conhecimento inadequado como também ter respostas muito 

limitadas. 

 Escola processual: derivada da reengenharia de processos, esta defende 

que o desempenho dos processos de negócio pode ser melhorado através do 

pessoal de operação que possui o conhecimento relevante para executar as suas 

tarefas e que os processos de gestão são inerentemente mais intensivos em 

conhecimento. Em especial eles são menos estruturados e rotineiros. 

Consequentemente, não só o fornecimento de informações para decisão é 

relevante, mas, principalmente, o conhecimento contextual e de “best practices” 

deve ser priorizado. 

 Escola comercial:  preocupa-se tanto com a proteção quanto com a 

"valorização" do conhecimento ou ativos intelectuais de uma empresa 

(compreendem patentes, marcas, direitos autorais e know-how, "propriedade 

intelectual" poderia ser uma outra forma de descrever o objeto que está sendo 

gerenciado). Esta escola está mais preocupada com a exploração do 

conhecimento e menos com sua criação. 

 Escola organizacional : esta escola descreve o uso de estruturas 

organizacionais, ou redes, para compartilhar o conhecimento. Muitas vezes 

descrito como "comunidades de conhecimento". O arranjo organizacional 

arquetípico é um grupo de pessoas com um interesse, problema, ou experiência 

comum. Estas comunidades são concebidas e mantidas para uma finalidade do 

negócio, elas podem ser intra ou inter organizacionais. Embora apoiada pela 

tecnologia, esta escola é classificada como uma das três mais comportamentais, 

porque a característica essencial das comunidades é que eles trocam e 

compartilhar conhecimento de forma interativa, muitas vezes não rotineiras. 

Formas pessoais e não estruturadas, como networks interdependentes. 



 

 

 

28

 Escola espacial ou social: foca o uso do espaço de design para facilitar a 

troca de conhecimento. Esta escola apoia-se em alguns princípios: a maioria das 

pessoas nas organizações são seres sociais (preferem conversas à documentos 

ou à sistemas de TI), o conhecimento tácito é mais provável de ser descoberto e 

trocado através da discussão e da busca da eficiência empresarial, das 

oportunidades de conhecer pessoas que você não interage em seu dia a dia para 

refletir, trocar ideias, em um ambiente propício a essa interação. A intenção é 

incentivar a socialização como um meio de troca de conhecimentos. Esta escola 

preocupa-se com a utilização do capita social que se desenvolve a partir da 

interação de pessoas interagindo, formal ou informalmente, repetidamente ao 

longo do tempo. 

 Escola estratégica: preocupa-se em elevar a consciência sobre as 

possibilidades de criação de valor disponível e de reconhecer o conhecimento 

como um recurso. Isto se reflete na retórica de missão e propósito, nas 

declarações das empresas que adotam essa visão. É por isso que os artefatos 

são importantes para operacionalizar os conceitos um tanto intangíveis do 

conhecimento e do capital intelectual e, em seguida, medir o progresso na 

construção de capacidades de conhecimento. A contribuição potencial da área de 

TI é múltipla, principalmente quando se pretende incentivar as iniciativas de troca 

de conhecimento entre unidades. 

Earl argumenta que apesar de cada escola representar um tipo diferente de 

intervenção organizacional, elas não são mutuamente exclusivas. Em seus estudos 

ele alega que duas ou até mesmo três delas foram observadas na mesma 

organização (EARL, 2001). 

 

 

2.4. O Conhecimento como recurso único 

 

A ideia da necessidade do desenvolvimento de teorias exclusivas baseadas 

no conhecimento deve-se, em grande parte, à própria característica deste, que o 

diferencia conceitualmente do que usualmente conhecemos como “recurso”. Um dos 
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principais fatores que o distingue refere-se ao que ocorre com ele após um período 

de utilização (mais especificamente da relação entre uso e desgaste). 

É fácil compreender que, ao contrário dos bens tangíveis que se depreciam 

quando utilizados, o conhecimento aumenta seu valor quando é usado e o perde 

quando isto não ocorre. Por exemplo, ser hábil numa língua ou em determinado 

exporte, exige investimentos em treinamento para construir essa competência, bem 

como no caso de uma habilidade gerencial, que necessita de um longo período de 

experiência na função para ser aprendida. Ou seja, quanto mais se usa tal 

habilidade, mais esta tende a crescer, ao passo que, em ambas as situações, caso o 

indivíduo deixar de usar tais competências elas decrescerão gradualmente e 

perderão valor (SVEIBY, 2001). 

Outro fator que diferencia o conhecimento dos recursos tradicionais diz 

respeito à questão do “transporte” e “transferência de posse”. O conceito utilizado 

para analisar essas questões (transporte de bens físicos de fornecedores, por meio 

de uma fábrica para um comprador) é o da cadeia de valor, onde as trocas tangíveis 

são formalmente estruturadas. Diferentemente deste, na transferência de 

conhecimento, o valor deste cresce cada vez que uma transferência ocorre porque 

ele não deixa fisicamente seu criador. Ou seja, o conhecimento que um indivíduo 

aprende é adicionado ao seu conhecimento existente e não o deixa quando é 

transferido. Assim, do ponto de vista organizacional o conhecimento compartilhado é 

conhecimento dobrado, então a melhor forma analisá-lo não é por meio do conceito 

de cadeia de valor, mas como sendo uma rede de valor, que pode ser interna, que 

inclui conjuntos com foco em atividades de relações dentro e entre os grupos de 

trabalho, por exemplo, aqueles dentro e entre a os departamentos de fabricação, 

pesquisa e desenvolvimento, ou externa, que inclui as relações entre a organização, 

seus fornecedores, seus investidores (incluindo capital de risco), os seus parceiros 

estratégicos de negócios, e os seus clientes (ALLE, V., 2009). 
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2.5. Conhecimento Organizacional, a contribuição de Nonaka e Takeushi 

 

A tarefa de definir o conhecimento sempre foi algo extremamente complexo 

(Grant, 1996). Devido a essa dificuldade os pesquisadores que estudam o universo 

das organizações, preferiram se aprofundar em classificações que revelam apenas 

os aspectos de sua natureza (NAKANO, FLEURY, 2005). Nesse sentido, uma das 

classificações atualmente mais utilizadas foi apresentada por Nonaka e Takeushi na 

obra publicada em 1995 e intitulada “The Knowledge- Creating Company: How 

Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation”, onde os autores, para 

explicarem o processo de inovação utilizado pelas empresas japonesas, resgatam 

os estudos desenvolvidos pelo químico e filósofo húngaro, Michael Polanyi (1891 - 

1976) que, no intuito de fundar uma epistemologia relacionada ao conhecimento, 

que não estivesse “contaminada” pela revolução científica, criou uma, que teve como 

base os estudos da psicologia da Gestalt 6. 

O aspecto principal da teoria de Polanyi, apropriado por Nonaka e Takeushi, 

foi a questão da valorização do chamado conhecimento tácito, que possui a seguinte 

definição: “calado, silencioso,  não expresso; subentendido, implícito,  que se 

apresenta sem ruído ou que se faz sem rumor, que, por não ser expresso, se deduz 

de alguma maneira.” 7 

Os autores então criam uma teoria que se baseia neste tipo de conhecimento 

e de seu oposto, o conhecimento explícito, que são por eles definidos da seguinte 

maneira: 

“O conhecimento tácito é pessoal, específico ao contexto e, assim, difícil de 
ser formulado e comunicado. Já o conhecimento explícito ou “codificado” 
refere-se ao conhecimento transmissível em linguagem formal e 
sistemática... assim, o conhecimento que pode ser expresso em palavras e 
números representa apenas a ponta do iceberg do conjunto de 
conhecimentos como um todo. Como diz Polanyi (1996), Podemos saber 
mais do que podemos dizer.” (NONAKA, TAKEUSHI, 1995, p. 65). 

 

                                                            
6 Não percebemos os objetos por inferência de suas partes já conhecidas,  vemos objetos completos, 
mesmo na ausência de suas partes. 
7 Fonte: Dicionário Michaelis. 
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Os 4 tipos de conversão de conhecimento são descritos assim pelos autores: 

 Socialização: processo de compartilhamento de experiências, como modelos 

mentais ou habilidades técnicas. Pode-se adquirir conhecimento tácito 

diretamente do outro sem o uso da linguagem. O segredo para a aquisição do 

conhecimento tácito é a experiência. Sem ela é extremamente difícil para uma 

pessoa projetar-se no processo de raciocínio do outro. 

 Externalização: processo de articulação do conhecimento tácito em 

conceitos explícitos. Nele, o conhecimento tácito se torna explícito, através do 

uso de metáforas, analogias, conceitos, hipóteses e modelos. Quando 

tentamos conceitualizar uma imagem, a expressamos através da linguagem,, 

entretanto as expressões muitas vezes são insuficientes. Dentre os quatro 

modos de conhecimento, a externalização “...é a chave para criação do 

conhecimento, pois cria conceitos novos e explícitos a partir do conhecimento 

tácito”. Para fazer a conversão do tácito para o explícito pode-se utilizar, de 

forma sequencial, a metáfora, a analogia e depois, o modelo. 

 Combinação: 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. Os indivíduos 

trocam e combinam conhecimentos através de meios como documentos, 

reuniões, conversas ao telefone ou redes de comunicação computadorizadas.  

 Internalização: é o processo relacionado ao aprender fazendo. Ela também 

pode ocorrer sem que se tenha de reexperimentar as experiências de outras 

pessoas. Por exemplo: “... ler e ouvir histórias de sucesso faz com que alguns 

membros da organização sintam o realismo e a essência da história, a 

experiência passada pode se transformar em um modelo mental tácito”. 

Na visão dos autores, a verdadeira criação do conhecimento dá-se apenas 

quando da conversão dos conhecimentos tácitos em explícitos e vice versa: 

“... a socialização, tomada de forma isolada é uma forma limitada de criação 
de conhecimento. A não ser que se torne explícito, o conhecimento 
compartilhado não pode ser alavancado pela organização... assim como 
apenas a combinação de conhecimentos explícitos em um todo novo 
também não amplia a base de conhecimento da empresa. A criação de 



 

 

 

33

conhecimento é uma interação contínua entre tácito e explícito, daí surge a 
inovação.(NONAKA, TAKEUSHI, 1995 p. 79, 80 ) ” 

O modelo proposto pelos autores tornou-se um forte referencial para os 

pesquisadores que estudam a criação de conhecimento dentro das organizações9, 

entretanto, não ele está imune à críticas. Diferentemente de Nonaka e Takeushi, 

Scott Cook e John Seely Brown, argumentam que cada uma das quatro categorias 

de conhecimento inerentes às distinções explícita-tácito e do grupo-indivíduo é uma 

forma distinta de conhecimento em pé de igualdade com as outras três (ou seja, 

nenhuma é subordinada ou composta de qualquer outra). Além disso, este carácter 

distinto se refletiria no fato de que cada forma de conhecimento funciona de uma 

maneira que as outras não podem, e com isso, por exemplo, o conhecimento 

explícito e o tácito não podem ser encarados como duas variações de um tipo de 

conhecimento e, desta forma, o modelo teria pouca aplicabilidade (COOK, BROWN, 

2005). 

Além dessa crítica direta ao trabalho de Nonaka e Takeushi, os dois autores 

afirmam também que a literatura que explora epistemologicamente o tema, continua 

a tratar o conhecimento de uma forma pouco abrangente, pois trabalha com dois 

vieses: o primeiro que é o de privilegiar a importância do indivíduo sobre o grupo, 

baseada na ideia de que a aprendizagem organizacional é a aprendizagem 

individual, ideia que tem suas raízes na visão de que "toda a aprendizagem ocorre 

dentro de cabeças humanas individuais" (SIMON, 1991, p. 125) e que “as rotinas 

organizacionais surgem quando os indivíduos armazenam os componentes de uma 

rotina como uma memória processual” (COHEN, BACDAYAN, 1994, p. 554). O outro 

viés, segundo eles, é a sobreposição do conhecimento explícito sobre o tácito, o que 

leva assim a um privilégio nas discussões dentro deste campo em se focar como 

conhecimento explícito adquirido pelos indivíduos em uma organização está 

relacionado à "aprendizagem" ao nível da organização (MARCH, OLSEN, 1976; 

ARGYRIS, SCHON, 1978) e também dos aspectos referentes às rotinas explícitas e 

memórias organizacionais (COHEN, BACDAYAN, 1994). 

                                                            
9  Conforme dados apresentados em pesquisa bibliográfica realizada pelo autor e discutida no capítulo 2. 
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Este trabalho tem como objetivo adentrar nesta rica discussão, entretanto, 

entende-se ser necessário apresentar vozes que fazem algum contraponto à teoria 

apresentada. Com relação à argumentação de Cook e Brown (2005) no sentido de 

afirmarem que nenhuma conversão de conhecimento se sobressai à outra, tem-se 

que, independente desse aspecto, a quantidade de estudos que focam 

especificamente o modo de conversão de conhecimento denominado 

“externalização” ainda é insuficiente e este é justamente, na visão de Nonaka e 

Takeushi (1995) a principal ferramenta para se alavancar a criação de 

conhecimento, pelo fato dela envolver práticas  que não são muito usuais no 

ambiente corporativo. Nesse sentido, que esta pesquisa pretende compreender a 

intensidade das práticas relacionadas aos 4 modos de conversão  pela média gestão 

e consultores externos. 

  

 

2.6. O Conceito middle up dowm 

 

Outro componente importante da teoria de Nonaka e Takeushi, incorporado 

neste trabalho e que serviu como balizador para auxiliar no processo de definição do 

público alvo, foi a conceito denominado “middle up down”. Esta expressão, 

popularizada pelos autores, foi desenvolvida para defender a ideia de que nas 

empresas japonesas que criaram inovação, elas utilizaram uma “nova alternativa”, 

em termos de gestão, diferente do modelo hierarquizado, top-down, e do modelo 

descentralizado, bottow-up. Tal conceito foi expressado por eles da seguinte forma: 

“ O conhecimento é criado pelos gerentes de nível médio ... que são 

frequentemente líderes de uma equipe ou força-tarefa, através de um 

processo de espiral de conversão que envolve tanto a alta gerência, quanto 

os funcionários de linha de frente. O processo coloca a media gerência bem 

no centro da gestão do conhecimento... são engenheiros do conhecimento” 
(NONAKA, TAKEUSHI, 1995, p.145). 

 

Para reafirmar, os autores explicitam o que eles imaginam ser a principal 

tarefa da média gerência numa organização criadora de conhecimento: 
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“(os colaboradores de nível médio) facilitam todos os 4 modos de conversão 

do conhecimento, embora sua marca mais significativa esteja na conversão 

de imagens, perspectivas tacitas em conceitos explícitos (por exemplo 

internalização). Sintetizam o conhecimento tácito tanto dos caras da linha de 

frente quanto da alta gerência. São facilitadores da espiral de conhecimento 

na dimensão epistemológica e ontológica.” (NONAKA, TAKEUSHI, 1995, 

p.179). 

 

 

2.7. Análise bibliométrica  

 

Como mencionado, de forma a complementar a revisão da literatura optou-se 

por realizar uma análise bibliométrica. Tal análise utilizou como base de dados o 

Web of Science e foi desenvolvida dentro do mês de março de 2014, tendo como 

objetivo principal, mapear as produções acadêmicas relacionadas à questão do 

conhecimento organizacional. A delimitação desta análise restrita à base Web of 

Science, deveu-se a três fatores: a relevância acadêmica do banco de dados, onde 

são registradas as publicações de alcance internacional, a facilidade de acesso (livre 

acesso para discentes das instituições cadastradas) e a organização dos artigos e 

das informações coletadas. 

Escolhida a base de dados, foram realizadas diversas buscas com os 

principais termos relacionados ao processo de geração de conhecimento dentro das 

organizações, ao final deste definiu-se como palavras chave, duas expressões: 

knowledge creation e knowledge sharing. Ao final deste primeiro levantamento 

identificou-se um total de 1.773 publicações. Deste total verificou-se a existência de 

diversos artigos não relacionados diretamente ao processo de criação e de 

compartilhamento de conhecimento dentro de organizações. Com isso fez-se 

necessário uma segmentação por área de estudo, utilizando-se como filtro a 

categoria denominada management, dentre as opções apresentadas no Web of 

Science. Com isso, após esta filtragem, chegou-se então a um número total de 519 

artigos publicados. 
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2.7.1. Resultados Gerais – Base: 519 Artigos  

 

O primeiro resultado obtido na análise dos 519 artigos, encontra-se no Gráfico 

1 que apresenta a evolução da quantidade de artigos publicados dentro desta 

amostra inicial. A primeira constatação desta busca é que os temas knowledge 

creation e knowledge sharing atingem um ápice de publicações no ano de 2012 e 

depois sofrem um importante decréscimo a partir do ano de 2013 que tende a se 

acentuar no ano de 2014. Esta análise inicial pode indicar uma “saturação” dos dois 

temas dentro do meio acadêmico. 

 

Gráfico 1 - Evolução da quantidade de artigos publicados  
Fonte: Web of Science 

O Gráfico 2 apresenta a produção científica (em número de artigos publicados 

no Web of Science) por país. Nota-se que os Estados Unidos lidera esse ranking, 

com 87 publicações, seguidos pela Inglaterra, com 51 e pela China com 47 artigos. 

Importante frisar que o número referente à produção chinesa é surpreendente, pelo 

fato de as pesquisas terem se iniciado de forma mais tardia neste país. 

O Brasil, apesar de ser a terceira nação com maior produção científica destes 

temas nas Américas, atrás dos Estados Unidos e Canadá, apresenta um total de 

sete publicações, que representa a mesma produção da Irlanda e números bem 
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inferiores a países como: Portugal, que possui 11 publicações, Espanha, com 21 

publicações e o próprio Canadá, com 15 artigos publicados. 

 

Gráfico 2 – Ranking de Artigos publicados 
Fonte: Web of Science (adaptado pelo autor) 

 

2.7.2. Resultado Global – Base: 411 Artigos  

 

Após coleta dos dados iniciais, foram lidos os abstracts de todos os 519 

artigos com o objetivo de criar uma tipologia que possibilitasse uma forma de 

classificação e ordenação destes estudos para melhor compreensão da produção 

acadêmica dos temas. Neste processo, verificou-se a existência de estudos que não 

possuíam como foco principal o universo das organizações. Com isso, foram 

eliminados 108 artigos, chegando-se então a um número final de 411 estudos, que 

foi a amostra utilizada para realizar as principais análises apresentadas neste 

capítulo. 

No processo de leitura dos abstracts foi possível identificar seis grandes 

temas dentro do universo dos 411 artigos catalogados (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Participação percentual dos principais temas 

Fonte: Web of Science (elaborado pelo autor) 

 

Um ponto a ser observado, quando se analisa os dados da tabela 1, refere-se 

à participação expressiva, 21% do total de artigos, de estudos que tratam questão 

da criação e compartilhamento de conhecimento, sob a ótica da “transferência de 

conhecimento” da transferência de conhecimento.  Ao aprofundar-se o olhar deste 

tema, através do processo de leitura dos abstracts, identificou-se quatro enfoques 

mais utilizados pelos pesquisadores:  

 Troca de conhecimentos dentro da Cadeia de valor; 

 Troca de conhecimentos entre subsidiárias localizadas em diferentes regiões; 

 Troca de conhecimentos interorganizacionais; 

 Troca de conhecimentos dentro de processo de aquisição e joint ventures. 

O Gráfico 3 apresenta a participação de cada um dessas situações em 

relação ao total de estudos que analisam a transferência de conhecimento. Pode-se 

observar então que a maior parte dos estudos, 43%, tem como base de análise a 

troca de conhecimento entre subsidiárias. 

 

Principais temas dos  411 Artigos Quantidade % Total

Partilha de Conhecimento 91 22%

Criação de Conhecimento 53 13%

Criação e Partilha de Conhecimento 76 18%

Gestão do Conhecimento 68 17%

Performance Organizacional 35 9%

Transferência de Conhecimento 88 21%

Total 411 100%
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Gráfico 3 – Participação dos enfoques - Transferência de Conhecimento 
Fonte: Web of Science (elaborado pelo autor) 

 

O mesmo procedimento foi realizado para os outros cinco temas, mas devido 

à alta diversidade dos enfoques, optou-se por apresentar as informações em outros 

formatos, que serão apresentados no próximo item da pesquisa. 

 

2.7.3. Resultado Analítico – Base: 411 Artigos  

 

Após classificação dos seis temas principais, identificou-se então os enfoques 

dos 411 artigos, distribuídos dentro desses temas, o que possibilitou a elaboração 

de um ranking com a quantidade total de artigos por enfoque (Tabela 2). 

Aquisições e Joint 
Ventures

9%

Cadeia de valor
14%

Interorganizacional
34%

Entre subsidiárias
43%
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Tabela 2  – Total de enfoques dos temas 

Fonte: Web of Science (elaborado pelo autor) 

 

Observando os dados da Tabela 2, verifica-se que o assunto mais recorrente 

dentre os 411 artigos foi aquele denominado por: “Questões Comportamentais”. Este 

tema é o foco principal de 64 estudos ou 16% do total dos artigos publicados dentro 

Foco do Estudo
Quantidade de 

artigos
% Total

Questões Comportamentais 64 16%

Soluções em TI 49 12%

Partilha / Criação Conhecimento 28 7%

Cultura / Clima Organizacional 27 7%

Estratégias Gestão Conhecimento 27 7%

Outras Ações específicas 26 6%

Espiral do conhecimento 25 6%

Comunidades de Prática 22 5%

Networking 17 4%

Recursos Humanos 16 4%

Capital Social 16 4%

Características da Equipe 15 4%

Estudos Teóricos 15 4%

Colaboração entre Firmas 14 3%

Capacidade Absortiva 10 2%

Outras Ações - Conhecimento 9 2%

Clustering 8 2%

Características Indivíduais 6 1%

Captura e Codificação conhecimento 5 1%

Estrutura, Espaço Físico 4 1%

Cultura Regional 3 1%

Estrutura Organizacional 3 1%

Capital Intelectual 2 0%

Total de Artigos 411 100%
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da amostra. Cabe frisar que metade destes, ou seja, 23 artigos relacionam a questão 

do compartilhamento de conhecimento com o comportamento dos stakeholders 

envolvidos neste processo10. 

Ainda nesta tabela, verifica-se que segundo tema mais estudado relaciona-se 

às questões ligadas à área de Tecnologia da Informação, que corresponde a 12% do 

total de artigos publicados. 

Por outro lado, na ponta de baixo desta mesma tabela surgem as principais 

oportunidades de pesquisa, tais como: clustering, capital intelectual, estrutura e 

espaço físico, características individuais dos envolvidos no processo, entre outras. 

Com o intuito de aprofundar um pouco mais o entendimento das possíveis 

oportunidades de estudo neste campo decidiu-se então relacionar as duas variáveis 

de análise: os seis temas principais com os 23 enfoques. Assim, elaborou-se um 

mapa geral, onde se relacionou  esses dois conjuntos de informações (vide Tabela 

3). 

                                                            
10 Vide tabela 6. 
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Tabela 3 – Enfoque do estudo x Temas Identificados 
Fonte: Web of Science (elaborado pelo autor) 

 

Para correta interpretação da Tabela 3, deve-se alertar para o fato de que 

cada artigo está classificado em apenas um dos 6 temas principais e relaciona-se 

também com apenas um dos 23 enfoques. Posto isso, observando as informações 

apresentadas, nota-se que apesar da queda da produção acadêmica a partir de 

Foco do Estudo Partilha Criação
Criação 

e 
Partilha

Gestão
Transfe-
rência

Perfor-
mance

Questões Comportamentais x x x x x x

Soluções em TI x x x x x x

Práticas de Partilha / Criação Conhecimento x x x

Aspectos relacionados à Cultura / Clima 
Organizacional

x x x x x

Estratégias diversas - Implantação / Fortalecimento x

Outras Ações específicas x x x x x x

Estratégias - Espiral do conhecimento x x x x

Utilização de Comunidades de Prática x x x x x

Aspectos de Networking x x x x x x

Práticas, Perfil e Competências do RH x x x x

Questões relacionadas ao Capital Social x x x x x

Características e/ou Competências da Equipe x x x

Estudos Teóricos x x

Colaboração entre Firmas e/ou Agentes Econômicos x x

Capacidade Absortiva x x x

Outras Ações Baseadas no Conhecimento x

Clustering x x

Características e/ou Competências do Indivíduo x x x

Estratégias de Captura e Codificação do 
conhecimento

x

Estrutura, Espaço Físico x x

Aspectos da Cultura Regional x x x

Estrutura Organizacional x x

Gestão do Capital Intelectual x

Existência de artigos que relacionam explicitamente as duas variáveis.

Inexistência de artigos que relacionam explicitamente as duas variáveis.
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2012, mesmo assim ainda existem “lacunas” importantes que podem nortear os 

pesquisadores que atuam neste campo. Estas “lacunas” estão representadas na 

tabela 3, precisamente nos campos formatados com a cor cinza, que indicam a 

inexistência de artigos que trabalham simultaneamente um dos seis temas com ao 

menos um dos vinte e três enfoques identificados. 

Para facilitar a análise, derivou-se uma tabela que exibe as principais 

“lacunas” de enfoques (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Principais Lacunas de Enfoque 
Fonte: Web of Science (elaborado pelo autor) 

  

Analisando a Tabela 4, pode-se identificar alguns enfoques promissores para 

os pesquisadores, como: clustering, estratégias de captura e codificação do 

conhecimento, capital intelectual, estratégias de colaboração entre firmas e 

estratégias de implantação e fortalecimento do fator conhecimento. 

Por outro lado, a Tabela 5 exibe os enfoques mais saturados, em temos de 

quantidade de produção científica, catalogada no web of Science. 

Foco do Estudo Partilha Criação
Criação 

e 
Partilha

Gestão
Transfe-
rência

Perfor-
mance

Estratégias diversas - Implantação / Fortalecimento x

Estudos Teóricos x x

Colaboração entre Firmas e/ou Agentes Econômicos x x

Outras Ações Baseadas no Conhecimento x

Clustering x x

Estratégias de Captura e Codificação do 
conhecimento

x

Estrutura, Espaço Físico x x

Gestão do Capital Intelectual x

Existência de artigos que relacionam explicitamente as duas variáveis.

Inexistência de artigos que relacionam explicitamente as duas variáveis.
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Tabela 5 –Principais saturações de Enfoque 
Fonte: Web of Science (elaborado pelo autor) 

 

Pode-se verificar, analisando-se a tabela 5, que os enfoques mais trabalhados 

no meio acadêmico são: questões comportamentais, soluções com base na 

Tecnologia da Informação, aspectos relacionados à cultura e clima organizacional, 

comunidades de prática, aspectos relacionados ao networking e questões 

relacionadas ao capital social. 

Para complementar a análise elaborou-se um mapa geral (Tabela 6), que 

exibe os temas e enfoques distribuídos pela quantidade de artigos publicados. 

 

 

Foco do Estudo Partilha Criação
Criação 

e 
Partilha

Gestão
Transfe-
rência

Perfor-
mance

Questões Comportamentais x x x x x x

Soluções em TI x x x x x x

Aspectos relacionados à Cultura / Clima 
Organizacional

x x x x x

Outras Ações específicas x x x x x x

Utilização de Comunidades de Prática x x x x x

Aspectos de Networking x x x x x x

Questões relacionadas ao Capital Social x x x x x

Existência de artigos que relacionam explicitamente as duas variáveis.

Inexistência de artigos que relacionam explicitamente as duas variáveis.
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Tabela 6 – Mapa geral – Enfoque x Temas 
Fonte: Web of Science (elaborado pelo autor) 

 

 

 

 

Foco do Estudo Partilha Criação
Criação e 
Partilha

Gestão
Transfe-

rência
Perfor-
mance

Total

Questões Comportamentais 32 8 9 1 11 3 64

Soluções em TI 15 6 14 7 4 3 49

Práticas de Partilha / Criação 
Conhecimento

9 1 18 28

Aspectos relacionados à Cultura 
/ Clima Organizacional

13 2 6 4 2 27

Estratégias diversas - 
Implantação / Fortalecimento

27 27

Outras Ações específ icas 3 4 3 1 11 4 26

Estratégias - Espiral do 
conhecimento

15 7 2 1 25

Utilização de Comunidades de 
Prática

6 3 7 3 3 22

Aspectos de Netw orking 3 2 2 2 5 3 17

Práticas, Perfil e Competências 
do RH

3 8 2 3 16

Questões relacionadas ao Capital 
Social

5 7 2 1 1 16

Características e/ou 
Competências da Equipe

8 1 2 4 15

Estudos Teóricos 4 11 15

Colaboração entre Firmas e/ou 
Agentes Econômicos

1 13 14

Capacidade Absortiva 1 1 2 6 10

Outras Ações Baseadas no 
Conhecimento

9 9

Clustering 8 8

Características e/ou 
Competências do Indivíduo

2 1 3 6

Estratégias de Captura e 
Codif icação do conhecimento

5 5

Estrutura, Espaço Físico 4 4

Aspectos da Cultura Regional 1 1 1 3

Estrutura Organizacional 2 1 3

Gestão do Capital Intelectual 2 2

Total de Artigos 91 53 76 68 35 88 411

% do Total 22% 13% 18% 17% 9% 21% 100%
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produzida entre os anos de 2010 e 2014. Com esses dois números, foi possível 

determinar o crescimento percentual de cada um dos 23 enfoques, conforme exibido 

na Tabela 7. 

Para facilitar a análise, mediu-se também o crescimento percentual do total 

dos artigos dos referidos temas nos dois períodos, chegando-se a um número de 

89%. Desta forma definiu-se que os temas dos artigos que tiveram um crescimento 

superior a este patamar apresentaram um desempenho acima da média e os que 

tiveram desempenhos abaixo desse número, um desempenho inferior ao da média. 

Após identificar os temas que tiveram grande crescimento entre os dois 

períodos elencados, fez-se também uma relação com a participação destes no total 

de artigos publicados. Assim, ao relacionar-se os as duas tabelas, constata-se que 

alguns temas além de possuírem grande volume de produção dentro do meio 

acadêmico, continuam também a suscitar interesse por parte dos pesquisadores.  

 Estratégias para implantação e/ou fortalecimento da Gestão do 

Conhecimento; 

 Estratégias relacionadas à Espiral de Conhecimento; 

 Questões Comportamentais. 

Por outro lado, alguns temas, com grande participação nos estudos (entre 

1995 e 2009) perderam atratividade junto aos pesquisadores. Nesse sentido o maior 

exemplo é dos artigos relacionados ao tema: “Soluções em TI”. 
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Tabela 7 – Crescimento percentual dos temas  
Fonte: Web of Science (elaborado pelo autor) 

  

Conforme apontado no início deste artigo, o presente estudo, objetiva ser um 

instrumento útil para auxiliar os pesquisadores que pretendem debruçar-se no 

entendimento de como as organizações criam e compartilham conhecimento, no 

Foco do Estudo Crescimento %

Estratégias de Captura e Codif icação do conhecimento 400%

Estrutura, Espaço Físico 300%

Capacidade Absortiva 233%

Aspectos da Cultura Regional 200%

Estratégias diversas - Implantação / Fortalecimento 200%

Outras Ações Baseadas no Conhecimento 125%

Estratégias - Espiral do conhecimento 108%

Questões Comportamentais 106%

Características e/ou Competências do Indivíduo 100%

Práticas de Partilha / Criação Conhecimento 100%

Crescimento Médio 89%

Estudos Teóricos 88%

Utilização de Comunidades de Prática 83%

Aspectos relacionados à Cultura / Clima Organizacional 80%

Práticas, Perfil e Competências do RH 78%

Questões relacionadas ao Capital Social 78%

Aspectos de Netw orking 70%

Características e/ou Competências da Equipe 67%

Clustering 60%

Colaboração entre Firmas e/ou Agentes Econômicos 56%

Outras Ações específ icas 53%

Estrutura Organizacional 50%

Soluções em TI 48%
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sentido de disponibilizar importantes direcionadores para futuros estudos neste 

campo. 

Ao final desta pesquisa constata-se facilmente que há uma saturação da 

produção científica relacionada aos temas “knowledge creation” e “knowledge 

sharing”. 

Entretanto, apesar desse fato, é inegável que ainda existe uma grande 

dificuldade em se implantar estratégias baseadas no conhecimento. Um indicador 

dessa busca inquietante por parte dos pesquisadores é a ainda grande necessidade 

em se identificar “instrumentos” eficazes que impulsionem a criação e 

compartilhamento de conhecimento. Tal afirmação decorre do fato de que, dentre os 

23 principais temas analisados neste estudo, os artigos relacionados às estratégias 

de implantação de ações baseadas no conhecimento continuaram tendo um 

crescimento considerável. 

Para justificar essa visão, pode-se recorrer à Tabela 7 deste estudo que 

apresenta o crescimento dos artigos publicados entre 2010 e 2014 (segmentados 

pelos 23 temas principais) em relação à base dos artigos publicados entre 1995 e 

2009 e constatar que os artigos que tratam dos temas referentes aos mecanismos e 

instrumentos que facilitam a elaboração de ações baseadas no conhecimento 

tiveram crescimentos acima da média, a saber: aumento de 400% dos artigos 

relacionados às “estratégias de codificação do conhecimento”, crescimento de 200% 

daqueles relacionados às “estratégias de implantação e fortalecimento do 

conhecimento” e incremento de 108% dos artigos relacionados às “estratégias 

baseadas no modelo da espiral de conhecimento” de Nonaka e Takeushi (1993). 

Cabe frisar que esses percentuais situam-se acima da média de 89% do total da 

base pesquisada no mesmo período. 

Outro ponto importante desse estudo refere-se à importância que o artigo 

“Why should I share? Examining social capital and knowledge contribution in 

electronic networks of practice”, escrito por Molly McLure Wasko and Samer Faraj, 

publicado em 2005, assume, notadamente a partir de 2009. O aprofundamento de 

questões relacionadas à compreensão dos motivos que fazem os indivíduos 
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colaborarem em redes eletrônicas pode ser um caminho interessante também um 

caminho interessante a ser trilhado por novos pesquisadores.  

  

2.7.5. Principais referências – Base: 411 Artigos  

 

Após compreender melhor o foco dos artigos relacionados, identificou-se a 

necessidade de identificar os autores mais referenciados dentro do meio acadêmico. 

Para isso construiu-se um ranking, exibido na Tabela 8, que foi composto pelos 

artigos mais citados na base de dados do Web of Science e que tratam dos temas: 

knowledge creation e Knowledge sharing, dentre o universo dos 411 artigos elegidos 

pelo autor. O critério adotado para elaboração deste ranking foi a média de citações 

de cada artigo, desde a sua publicação, até o mês de março de 2014, data da coleta 

dos dados. 

Observando-se então a referida tabela, nota-se que, pelo parâmetro adotado, 

o artigo mais influente dentre a amostra pesquisada é “Social Capital, Intelectual 

Capital, and the Organizational Advantage”, publicado em 1998 por Janine Nahapiet 

e Sumatra Ghoshal, cujo foco principal é o aprofundar o entendimento das questões 

relacionadas aos processos que facilitam a criação de capital intelectual, 

notadamente a partir de mecanismos de alavancagem do capital social, a partir da 

análise de suas diferentes dimensões (NAHAPIET, GOSHAL, 1998). 

Prosseguindo a análise identifica-se o segundo artigo mais influente: “Why 

should I share? Examining social capital and knowledge contribution in electronic 

networks of practice”, escrito por Molly McLure Wasko and Samer Faraj, publicado 

em 2005 e que possui uma média de 60 citações. Este artigo estuda as razões que 

fazem indivíduos ajudar estranhos nas redes eletrônicas, já que, aparentemente não 

há nenhum benefício imediato para o contribuinte. Neste contexto os autores 

aprofundam a compreensão da influência do capital social nas redes eletrônicas. 

(WASCO, FARAJ, 2005). 

O terceiro artigo mais referenciado é: “The concept of ba: Building a 

foundation for knowledge creation”, escrito Ikujiro Nonaka e Noboru Konno que foi 
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publicado no ano de 1998, possuindo uma média de 52 citações.  Além deste, vale 

destacar outro artigo também elaborado por Nonaka, que ocupa a 5ª posição do 

ranking, intitulado “SECI, ba and leadership: a unified model of dynamic knowledge 

creation”, publicado no ano de 2000 e desenvolvido desta feita, em parceria com 

Ryoko Toyama and Noboru Konno. Estes dois artigos tratam principalmente do 

conceito denominado de “ba”, que representa um espaço de interação, que pode ser 

físico, virtual ou mental onde os indivíduos criam conhecimento (NONAKA, 

TOYAMA, KONNO, 2000). 

Na 4a posição, entre os dois artigos de Nonaka, surge o artigo, “Knowledge 

and the speed of transfer and imitation of organizational capabilities: An empirical 

test”, de autoria de Udo Zander; Bruce Kogut, com 39 citações, que trata das 

capacidades organizacionais da empresa definindo-as como recursos difíceis de 

serem transferidos ou imitados e que a competência da empresa em transformar o 

conhecimento existente no plano das ideias para conhecimento aplicado no plano 

das ações, em comparação com a eficiência de outras empresas pode gerar 

situações geradoras de vantagens competitivas (KOGUT, ZANDER, 1995). 
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Tabela 8 – Ranking dos artigos mais influentes  
Fonte: Web of Science (adaptado pelo autor) 

 

Com o objetivo de compreender não só a importância dos principais artigos 

referenciados na base web of Science, mas também seu impacto ao longo dos anos, 

construiu-se um comparativo, que pode ser observado no Gráfico 5, que exibe o 

número de citações por ano, de cada um desses artigos desde a sua publicação. 

Analisando este gráfico, nota-se que o artigo de Nahapiet e Ghoshal 

experimenta um grande crescimento de importância a partir do ano de 2002, 

distanciando-se, a partir daí, cada vez mais do estudo de Nonaka e Kono, em termos 

de citações, atingindo seu ápice no ano de 2011, com 380 citações ante 103 do 

segundo colocado, que também tem seu maior registro nesse ano. 

Já, o artigo de Wasko e Faraj, exibe uma curva de evolução bem diferente 

dos outros dois analisados. Nota-se que este apresenta um grande crescimento até 

2007 e um novo impulso a partir de 2009, apontando para uma crescente. Essa 

Título Autores Ano Média

Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage Nahapiet, J; Ghoshal, S 1998 151

Why should I share? Examining social capital and knowledge contribution in 
electronic networks of practice

Wasko, MM; Faraj, S 2005 60

The concept of ba: Building a foundation for knowledge creation Nonaka, I; Konno, N 1998 52

Knowledge and the speed of transfer and imitation of organizational capabilities: 
An empirical test

Zander, U; Kogut, B 1995 39

SECI, ba and leadership: a unified model of dynamic knowledge creation Nonaka, I; Toyama, R; Konno, N 2000 34

Successful knowledge management projects
Davenport, TH; De Long, DW; Beers, 
MC

1998 34

Knowledge sharing behavior in virtual communities: The relationship between 
trust, self-efficacy, and outcome expectations

Hsu, Meng-Hsiang; Ju, Teresa L.; Yen, 
Chia-Hui; Chang, Chun-Ming

2007 21

Diagnosing cultural barriers to knowledge management De Long, DW; Fahey, L 2000 17

Absorptive capacity configurations in supply chains: Gearing for partner-enabled 
market knowledge creation

Malhotra, A; Gosain, S; El Sawy, OA 2005 17

Factors that influence the social dimension of alignment between business and 
information technology objectives

Reich, BH; Benbasat, I 2000 16

Knowledge management processes and international joint ventures Inkpen, AC; Dinur, A 1998 16

From embedded knowledge to embodied knowledge: New product development 
as knowledge management

Madhavan, R; Grover, R 1998 15

Community, joining, and specialization in open source software innovation: a 
case study

von Krogh, G; Spaeth, S; Lakhani, KR 2003 14

Internal capabilities and external knowledge sources: complements or 
substitutes for innovative performance?

Caloghirou, Y; Kastelli, I; Tsakanikas, A 2004 12

Knowing what we know: Supporting knowledge creation and sharing in social 
networks

Cross, R; Parker, A; Prusak, A; Borgatti, 
SP

2001 12

Trust in management and knowledge sharing: The mediating effects of fear and 
knowledge documentation

Renzl, Birgit 2008 10

KMPI: measuring knowledge management performance Lee, KC; Lee, S; Kang, IW 2005 10

Fostering knowledge sharing through people management practices Cabrera, EF; Cabrera, A 2005 10
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evolução, além de ser distinta dos artigos de Nahapiet, Ghoshal e Nonaka, Kono, 

que apresentam um forte declínio a partir de 2011, pode demonstrar que o tema 

central do artigo (razões que fazem indivíduos ajudar estranhos nas redes 

eletrônicas), vem atraindo atenção crescente por parte dos pesquisadores deste 

campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 – Evolução da quantidade de citações 
Fonte: Web of Science (elaborado pelo autor) 

 

Como último item a ser analisado neste estudo, elaborou-se um quadro com 

os cinco artigos produzidos por pesquisadores brasileiros que tratam dos temas 

knowledge creation e Knowledge sharing. Nesta análise constata-se que o primeiro 

artigo a ser catalogado na base web of Science foi publicado no ano de 2007, 12 

anos após o primeiro estudo mapeado nesta base (Tabela 9). 

  

Nahapiet, Ghoshal

Wasko, Faraj

Nonaka, Kono
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Tabela 9– Relação dos artigos nacionais 
Fonte: Web of Science (adaptado pelo autor) 

 

Finalmente, outro fator identificado nesse estudo refere-se à pequena 

quantidade de artigos produzidos por autores brasileiros e também de estudos que 

possuem como foco o ambiente de negócios nacional. Como demonstrado na 

Tabela 9, são apenas cinco estudos, dentre 411 catalogados na base de dados web 

of science que se enquadram nessa análise. 

Os dados apresentados neste artigo, apesar de sugerirem uma possível 

“saturação” dos estudos relacionados aos temas “knowledge creation” e “knowledge 

sharing” oferecem, ainda assim, grandes oportunidades para os pesquisadores que 

pretendem adentrar neste campo. Nesta análise identificaram-se, a princípio, três 

grandes enfoques com potencial para serem trabalhados nessa área de estudo: as 

questões de ordem prática que impulsionam a implantação de estratégias baseadas 

no conhecimento dentro das organizações, os aspectos relacionados a questões 

comportamentais que envolvem a participação dos indivíduos, no que tange a 

questão do conhecimento, nas redes eletrônicas e o desenvolvimento de estudos 

que utilizem exemplos reais relacionados às empresas brasileiras, tendo como foco 

a questão do conhecimento organizacional. 

  

Título Metodologia Autores Ano

Enabling Knowledge Creation and Sharing in Software 
Organizations: the case of the brazilian federal software 
agency

Case Study
Furquim, Tatiana; Oliveira, 
Marcilio; Amaral, Sueli

2007

Knowledge management practices in Brazilian 
organizations - A conceptual shift towards Ba

Survey
de Alvarenga Neto, Rivadavia 
Drummond

2007

Knowledge Creation and Diffusion in Regional 
Collaborative Networks

Teórico
Lima, Rafael H. P.; Carpinetti, 
Luiz C. R.

2011

Engaging environments: tacit knowledge sharing on the 
shop floor

Survey
Nakano, Davi; Muniz, Jorge, Jr.; 
Batista, Edgard Dias, Jr.

2013

Identifying the information management process and 
knowledge creation in technology-based companies: a 
Brazilian comparative case study

Survey
Vick, Thais Elaine; Nagano, 
Marcelo Seido; Almada Santos, 
Fernando Cesar

2013
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3. METODOLOGIA 

 

  

Como o objetivo geral deste trabalho é aprofundar o entendimento das 

práticas e estratégias adotadas por profissionais de média gestão e consultores e 

organizacionais em empresas localizadas no Brasil, optou-se pela realização de uma 

pesquisa de campo junto a tais profissionais. 

Para a elaboração das questões, definiu-se 3 âncoras conceituais para dar 

maior embasamento teórico ao estudo. A primeira destas âncoras refere-se às 10 

formas de transferência ou conversão de conhecimento, que possuem o potencial de 

criar valor para uma organização. São as dez atividades que formam a espinha 

dorsal de uma estratégia de conhecimento e são utilizadas a fim de melhorar a 

capacidade de agir das pessoas dentro e fora da organização, Sveiby (2001). Tais 

possibilidades de conversão de conhecimento são explicitadas na Figura 2, que 

também aponta as relações entre as essas diferentes formas. 

 

 
Figura 2 – As 10 formas de Conversão do conhecimento 

Fonte: A Knowledge-based theory of the firm to guide in strategy formulation 
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Tomando-se como base as 10 questões estratégicas propostas por de Sveiby 

(2001). Definiu-se então aquelas que mais dependem das interações entre 

indivíduos e também aquelas que focam o ambiente interno (pois estes são os 

principais enfoques do estudo). A Tabela 10, exibe as 10 propostas e respectivo 

grau de aderência de cada uma delas com a pesquisa de campo, ou seja, o quanto 

a pesquisa aprofunda cada proposta, tomando como base uma comparação com as 

demais. 

 
Tabela  10 – Grau de Aderência da pesquisa com as 10 questões estratégicas 

Fonte: Adaptado de Sveiby (2000) 
 

A segunda âncora utilizada foi a taxonomia criada por Earl (2001) para 

diferenciar as escolas estratégicas que lidam com a questão do conhecimento. 

Assim como adotado no quadro anterior, a Tabela 11, indica a aderência da 

pesquisa com cada escola. 

 

10 Questões Estratégicas
Grau de aderência 

da pesquisa

1 . Transferências de conhecimento / conversões entre os indivíduos 3

2 . Transferências de conhecimento / conversões de indivíduos para a estrutura externa 0

3 . Transferências de conhecimento / conversões de estrutura externa aos indivíduos 1

4 . Transferências de conhecimento / conversões de competência individual na estrutura interna 2

5 . Transferências de conhecimento / conversões de estrutura interna para competência individual 2

6 . Transferências de conhecimento / conversões dentro da estrutura externa 0

7 . Transferências de conhecimento / conversões de externo a estrutura interna 1

8 . Transferências de conhecimento / conversões de interna para estrutura externa 0

9. Transferências de conhecimento / conversões dentro da estrutura interna 2

10. Maximize a Criação de Valor - Veja o inteiro 1

Classificação

0 - Sem aderência com a pesquisa

1 - Baixa Aderência

2 - Aderência Moderada

3 - Alta aderência
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Tabela 11 – Aderência da pesquisa com escolas estratégicas de Earl 

Fonte: Adaptado de Earl (2001) 

 

 

A  terceira, e principal âncora teórica, foi o Modelo SECI conceito da espiral 

de conhecimento de Nonaka e Takeushi (1995), já explicitado no Capítulo 2 desta 

pesquisa. Essas três linhas teóricas, serviram como direcionadores e delimitadores 

das questões que fazem parte da pesquisa de campo.  

 

  

Escola Definição Grau de 
Aderência

A escola sistêmica
Capturar o conhecimento e disponibilizá-lo em um sistema
para que um especialista possa acessá-lo. 1

A escola cartográfica Registrar e divulgar quem na organização sabe o que. 1

A escola comercial
Proteção quanto com a "valorização" do conhecimento ou
ativos intelectuais de uma empresa. 0

A escola processual
O desempenho pode ser melhorado utilizando-se o
conhecimento contextual e de best practices. 2

A escola organizacional
Estruturas organizacionais, ou redes, para compartilhar
conhecimento . 2

A escola espacial ou social
A intenção é incentivar a socialização como um meio de
troca de conhecimentos. 3

A escola estratégica
Focar a retórica de missão e propósito declarações das
empresas que adotam o conhecimento. 0
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3.1. Questionário de Pesquisa e relação com âncoras conceituais 

 

A figura 3 exibe cada uma das questões da pesquisa e suas respectivas 

âncoras conceituais: 

 
Figura 3 – Questões da pesquisa e âncoras conceituais 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

QUESTÕES
ÂNCORAS 

CONCEITUAIS

Em projetos onde HÁ INTENÇÃO /  NAO HÁ intencao de mudar os paradigmas da 
organização-cliente

Argyris e Shon (1978 
e 1996)

P1. Quando você precisa obter novos conhecimentos, qual a fonte que você mais 
utiliza? 

Pessoas da própria consultoria Sveiby (2001)

Pessoas de fora da consultoria Earl (2001) 

Livros, publicações especializadas
Nonaka e Takeushi 
(1995)

Base de dados e informações da própria consultoria

Estudos Acadêmicos / Artigos Científicos

Outro

P2. Quando você recorre a pessoas dentro da consultoria, qual a forma de interação 
que mais você utiliza? 

Reuniões, encontros formais Sveiby (2001)

Conversas informais ou casuais Earl (2001) 

Sessões de brainstorming, de geração de ideias
Nonaka e Takeushi 
(1995) 

Meios eletrônicos de comunicação

Outro

P3. O quanto voce utiliza as estrategia abaixo:

P3.1. Estratégia 1: Compartilhamento de experiências, sem necessariamente a utilização da 
linguagem. Processo de aprender observando, socializando...

Nonaka e Takeushi 
(1995)

P3.2. Estratégia 2: Criação de conhecimento através da reflexão e construção conjunta de 
metáforas, analogias e modelos. 

P3.3. Estratégia 3: Troca e combinação de conhecimento através de meios como 
documentos, reuniões, treinamentos formais, calls, redes de comunicação.

P3.4.  Estratégia 4: Aprender fazendo. Implantação do conhecimento adquirido em situações 
práticas (criação de situações em que se possa experimentar os novos conceitos
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Para os consultores de empresa, a premissa principal para fazer parte do 

público alvo foi a de que o profissional possuísse alguma ligação, quer seja formal 

ou informal, com uma consultoria específica. Este critério justifica-se pois objeto de 

estudo é o universo das organizações. 

Já para os colaboradores de média gestão, o parâmetro foi a de que o 

indivíduo lidasse direta ou indiretamente com a criação ou compartilhamento de 

conhecimento em seu dia a dia. Para atender à esse requisito, definiu-se então que 

o indivíduo estivesse enquadrado em pelo menos uma de três situações: que ele 

possuísse uma função diretamente relacionada à área de criação, que ele 

pertencesse à uma empresa que atuasse num segmento cuja a utilização de capital 

intelectual fosse específica ou então que o indivíduo se envolvesse em situações 

complexas de resolução de problemas. 

 

3.4. Amostra final 

 

 Após a definição das premissas básicas do público alvo, e, posterior envio de 

questionários eletrônicos, foram recebidos 52 questionários. Esta é quantidade total 

de indivíduos que compõe a amostra desta pesquisa. Deste total, dividiu-se os 

respondentes em dois grandes grupos: 

 27 Consultores de empresa; 

 25 Colaboradores de média gestão. 

Com esse resultado em mãos, analisou-se então o perfil demográfico da 

amostra, depois as características específicas de cada um desses dois grupos e, 

posteriormente, realizou-se a análise das respostas relacionando-as com os 

objetivos e hipóteses do estudo. 

 

3.5. Perfil Demográfico da Amostra 

 

Em termos de faixa etária, houve um predomínio de profissionais com idade 

superior à 30 anos, principalmente daqueles acima de 36 anos (62% do total), 
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conforme dados exibidos na tabela 12. O predomínio de um público mais maduro 

pode ser justificado pelas premissas definidas para a composição da amostra. 

 

Tabela 12 – Distribuição dos indivíduos por faixa etária 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Em termos de gênero, a participação de cada sexo ficou equilibrada, 

conforme dados exibidos na tabela 13. 

 

Tabela 13 – Distribuição dos indivíduos por gênero 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Em termos grau de instrução, há uma participação maior de profissionais com 

pós graduação (completa e incompleta ou cursando), com 71%, conforme dados 

exibidos na Tabela 14. Novamente, as premissas da pesquisa podem justificar essa 

distribuição. 

 

 

Tabela 14 – Distribuição dos indivíduos por grau de instrução 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Faixa Etária

Acima de 36 anos

Entre 26 e 30 anos

Entre 31 e 35 anos

Até 25 anos

% Total

62%

19%

13%

6%

Gênero

Feminino

Mauculino

% Total

52%

48%

Grau de Instrução

Pós Graduação Completa

Graduação Completa

Pós�Graduação�Incompleta

% Total

50%

29%

21%
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3.6. Consultores de Empresa (características específicas) 

  

Os 27 consultores de empresa estão classificados basicamente em três 

grupos: o dos consultores plenos e seniores, que são profissionais especialistas, que 

geralmente não possuem equipe formal, o dos instrutores de treinamento e e o dos 

gerentes de projeto, que comandam equipes de trabalho dentro de suas consultorias 

ou então que lideram equipes de força tarefa dentro das organizações cliente. Em 

comum, obedecendo premissas iniciais, todos eles possuem algum tipo de ligação 

com uma consultoria específica. Assim, não são caracterizados como profissionais 

autônomos. A Tabela 15, exibe a participação de cada um desses grupos  em 

relação ao total dos 27 indivíduos pesquisados. 

 

Tabela 15 – Segmentos da Amostra (Colaboradores de Média Gestão) 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

3.7. Colaboradores de Média Gestão (características específicas) 

  

A Tabela 16 apresenta os segmentos de empresas aos quais os 

colaboradores de média gestão, que fizeram parte desta pesquisa, trabalham. Dois 

fatores chamam atenção ao analisar os dados dessa tabela: o primeiro é a 

diversidade de segmentos de mercado, o segundo é a predominância de setores 

onde a questão da criação é fundamental para o sucesso de uma organização que 

esteja inserida neste mercado (52% do total). Novamente corrobora-se assim as 

premissas definidas para a escolha dos participantes da pesquisa. 

Função

Consultor Senior

Gerente de Projeto

Instrutor

Consultor Pleno

% Total

33%

33%

22%

11%
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Tabela 16 – Segmentos da Amostra (Colaboradores de Média Gestão) 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

A Tabela 17 exibe a área em que os profissionais pesquisados atuam em 

suas organizações. Observa-se também que a amostra é bem diversificada (ao todo, 

os indivíduos pertencem à 9 áreas funcionais distintas). Salienta-se também que há 

um predomíno de colaboradores que trabalham em departamentos que necessitam 

fortemente da criação de e compartilhamento de conhecimento (64% do total). 

 

Tabela 17 – Áreas Funcionais da amostra 
Fonte: Elaborado pelo Autor  

Segmento

Indústria da Moda

Indústria alimentícia

Publicidade e Propaganda

Serviços Financeiros

Indústria farmacêutica

Arquitetura

Educação

Industria Automobilística

Indústria de Cosméticos

Internet

% Total

28%

16%

16%

12%

8%

4%

4%

4%

4%

4%

Áreas Funcionais

Marketing

Criação

TI

Finanças

Administrativo

Comercial

Finanças

Operações

P&D

% Total

36%

28%

12%

4%

4%

4%

4%

4%

4%



 

 

 

64

4. RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Nesta seção são apresentados os principais resultados da pesquisa. Para 

facilitar a leitura, optou-se por dividir a análise em dois itens. No primeiro são 

discutidas as respostas dos participantes em relação aos objetivos gerais do estudo, 

no segundo, é realizada a averiguação da veracidade das hipóteses (formuladas no 

início do trabalho). 

Antes disso, cumpre explicar que as perguntas dos questionários situaram os 

respondentes em dois contextos distintos: 

 Contexto 1: situações em que o indivíduo necessita gerar conhecimento para 

lidar com situações conhecidas. Quando não há necessidade de quebra de 

paradigmas, nem mudanças de modelos mentais. Esse contexto refere-se à 

aprendizagem de circuito simples de Argyris e Schön (1978). 

 Contexto 2: situações em que o indivíduo necessita gerar conhecimentos para 

lidar com problemas inéditos, onde há a necessidade de quebra de 

paradigmas e modelos mentais. Esse contexto refere-se à aprendizagem de 

circuito duplo de Argyris e Schön (1978). 

 A Figura 5 representa, então, as esferas de análise que serão discutidas 

neste capítulo. 

 

Figura 5 – Esferas de análise 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Optou-se por esta distinção para que o respondente pudesse refletir sobre as 

situações onde realmente é necessária a criação de novos conhecimentos. 

Consultores�de�

empresa

Contexto�1�

Circuito�Simples
Comparação

Contexto�2�

Circuito�Duplo

Comparação� Comparação�

Colaboradore�de�

média�gestão

Contexto�1�

Circuito�Simples
Comparação

Contexto�2�

Circuito�Duplo



 

 

 

65

4.1. Análise das respostas em relação aos objetivos gerais do estudo 

 

As Tabelas 18 e 19, apresentam quais as fontes (pessoais e não pessoais) 

que os consultores utilizam quando necessitam buscar novos conhecimentos. 

Observando os dados, nota-se que esse público, nas duas situações de 

aprendizagem (circuito duplo e simples) utilizam, como principais fontes de obtenção 

de conhecimento, pessoas da própria organização (48%), em seguida  recorrem à 

livros e publicações especializadas (entre 33% e 38%), dependendo do contexto. 

Importante notar que os indivíduos pertencentes a esta amostra, pouco  

recorrem à artigos acadêmicos e estudos científicos, apenas 4% na primeira 

situação e 11% na segunda. Pode-se encontrar como justificativa deste baixo 

interesse a necessidade de pragmatismo no ambiente em que esses profissionais 

estão inseridos. 

Outra observação importante é que, de uma forma geral, os consultores, 

quando se deparam com contextos de aprendizagem diferentes, não alteram suas 

fontes preferidas de obtenção de conhecimento. 

 

Tabelas 18 e 19 – Comparação: Fontes de Conhecimento (consultores) 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 Diferentemente, os colaboradores de média gestão, nos mesmos contextos, 

exibem um comportamento distinto, pois alteram substancialmente suas práticas 

relacionadas à busca de novos conhecimentos. Observando as tabelas 20 e 21, 

constata-se que, quando inseridos em situações em que não é necessário alterar 

Tipo de Prática

Pessoas da própria consultoria.

Livros, publicações 
especializadas.

Base de dados e informações da 
própria consultoria.

Estudos Acadêmicos / Artigos 
Científicos.

Aprendizagem de Circuito 

Uso Tipo de Prática

48% Pessoas da própria Consultoria.

33%
Livros, publicações 
especializadas, dados ambiente.

15%
Estudos Acadêmicos / Artigos 
Científicos.

4%
Base de dados e informações da 
própria empresa.

Simples Aprendizagem de Circuito

Uso

48%

37%

11%

4%

o Duplo
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paradigmas e modelos existentes da organização, estes profissionais procuram 

auxílio dentro de sua empresa (32%), entretanto, em situações que exigem a 

reavaliação de pressupostos organizacionais, este preferem recorrer a profissionais 

de fora da empresa (36%). 

Outro dado importante é que, assim como o que ocorre com os consultores, 

esse público utiliza pouco artigos científicos e estudos acadêmicos nas duas 

situações. 

 

Tabelas 20 e 21 – Comparação: Fontes de Conhecimento (colaboradores) 
Fonte: Elaborado pelo  autor 

 

 

A próxima  análise, refere-se à qual tipo de interação pessoal preferida pelos 

dois públicos quando necessitam gerar novos conhecimentos. Analisando os 

consultores (Tabelas 22 e 23), nota-se que estes, dependendo do contexto, alteram 

significativamente o tipo de interação pessoal que utilizam. Nota-se que em 

situações de aprendizagem de circuito simples, estes preferem utilizar-se de 

conversas e encontros informais (37%), mais do que o dobro em relação aos 

encontros formais (15%). Entretanto, quando inseridos em contextos mais 

desafiadores (mudanças de paradigmas), esses profissionais preferem interações 

mais formais, diminuindo de intensidade encontros informais e casuais. 

 

Tipo de Prática

Pessoas de dentro da 
organização

Pessoas de fora da Organização.

Livros, publicações 
especializadas.

Base de dados e informações da 
própria empresa.

Estudos Acadêmicos / Artigos 
Científicos.

Aprendizagem de Circuito 

Uso Tipo de Prática

32% Pessoas de fora da Organização.

20% Pessoas dentro da organização.

20%
Livros, publicações 
especializadas, dados ambiente.

20% Outros

8%
Base de dados e informações da 
própria empresa.

Simples Aprendizagem de Circuito

Uso

36%

28%

24%

8%

4%

o Duplo
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Outro aspecto que chama atenção é a pouca utilização de práticas mais 

criativas de geração de ideias. Assim, novamente percebe-se uma certa dose de 

pragmatismo na amostra dos consultores pesquisados.  

 
 

 
 Tabelas 22 e 23 – Comparação:  Tipos de Interação (consultores) 

Fonte: Elaborado pelo  autor 

 

A mesma análise, desta vez focando os colaboradores de média gestão, 

exibe resultados bastante distintos. Observando as tabelas 24 e 25 verifica-se que 

estes profissionais preferem em suas interações pessoais, as conversas informais 

(56% e 60%, dependendo do contexto). Em seguida aparecem as sessões de 

brainstorming com 24% de preferências em ambas as situações. Este resultado 

reforça a visão de Nonaka e Takeushi sobre a importância do “ba”, como espaço 

ideal para criação de novos conhecimentos. 

Tipo de Prática

Conversas informais ou casuais.

Sessões de brainstorming, de 
geração de ideias,

Meios eletrônicos de 
comunicação.

Reuniões, encontros formais.

Aprendizagem de Circuito 

Uso Tipo de Prática

37% Reuniões, encontros formais.

26%
Conversas informais ou 
casuais.

22%
Sessões de brainstorming, de 
geração de ideias,

15%
Meios eletrônicos de 
comunicação.

Entrevistas pessoais formais 
(agendamento, roteiro).

Simples Aprendizagem de Circuit

Uso

37%

30%

22%

7%

4%

to Duplo
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Tabelas 24 e 25 – Comparação:  Tipos de Interação (colaboradores) 

Fonte: Elaborado pelo  autor 
 

 

4.2. Análise das respostas em relação à veracidade das hipóteses 

 

 A seguir será apresentada uma análise das três grandes hipóteses deste 

estudo. Para isso, recorreu-se ao auxílio de ferramenta estatística no sentido de 

oferecer uma visão mais aguçada para acatar ou refutar as hipóteses. 

Para verificar a veracidade das hipóteses utilizou-se o teste U de Mann-

Whitney que é um teste não paramétrico aplicado para situações em que hajam 

duas amostras independentes. Escolheu-se esta alternativa pois ela se enquadra 

nas situações onde se dispõe de uma amostra pequena e na qual a variável 

numérica não apresenta uma variação normal (ou não dá para ser verificada 

satisfatoriamente), ou ainda, quando não há homogeneidade das variâncias. 

 

 

  

Tipo de Prática

Conversas informais ou casuais.

Reuniões, encontros formais.

Sessões de brainstorming, de 
geração de ideias,

Meios eletrônicos de 
comunicação.

Aprendizagem de Circuito 

Uso Tipo de Prática

56%
Conversas informais ou 
casuais.

24%
Sessões de brainstorming, de 
geração de ideias.

12%
Entrevistas pessoais formais 
(agendamento, roteiro).

8%

Simples Aprendizagem de Circuit

Uso

60%

24%

16%

0%

to Duplo
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4.2.1. Veracidade da Hipótese 1 

“Dentre as 4 estratégias de criação de conhecimento do modelo SECI de Nonaka e 

Takeushi (1995), a externalização é aquela utilizada em menor intensidade, 

reforçando ponto de vista dos referidos autores.” 

 

4.2.1.1. Veracidade para situações - Circuito Simples (público colaboradores) 

  

Nesta análise, comparou-se, através de tratamento estatístico, a estratégia de 

criação de conhecimento denominada externalização, com as outras três. 

Analisando os resultados, verifica-se que a hipótese é verdadeira para duas 

situações. Especificamente quando compara-se esta com as estratégias de 

combinação e internalização, pois, em ambos os casos, a média da externalização é 

menor do que as outras duas. No caso de sua comparação com a estratégia de 

socialização a hipótese é falsa, conforme dados apresentados na Tabela 26. 

 

Tabela 26 – Estratégias (colaboradores) – Circuito Simples 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

  

Estratégias Externalização

Socialização
z=1,3 ou seja com alpha=0.5 não tem diferença 
siginificativa pois o valor de z < 1,65.

Combinação
z=1,9 como z>1,65 rejeita-se a hipótese nula logo a 
diferença da media da estratégia externalização é 
menor do que a média da estratégia combinação.

Internalização
z=3,2, como z>1,65 rejeita-se a hipotese nula logo a 
diferença da media estrategia externalização é menor 
do que a média da estrategia internalização.

Relação entre as estratégias para criação de conhecimento - 
Colaboradores



 

 

 

70

4.2.1.2. Veracidade para situações - Circuito Simples (público consultores) 

 

No caso dos consultores, seguindo o mesmo raciocínio, a hipótese é falsa 

para as três situações, ou seja, não há uma diferença significativa entre o uso da 

estratégia de externalização em relação às demais, conforme dados apresentados 

na Tabela 27. 

 

Tabela 27 – Estratégias (consultores) – Circuito Simples 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.2.1.3. Veracidade para situações - Circuito Duplo (público colaboradores)  

 

Neste caso a hipótese é falsa pois não há estatisticamente uma diferença 

significativa entre o uso da estratégia de externalização em relação às demais, 

conforme dados apresentados na Tabela 28.  

Estratégias Externalização

Socialização
Z=-2,46 ou seja com alpha=0.5 não tem diferença 
siginificativa pois o valor de z < 1,65.

Combinação
z=0,24 ou seja com alpha=0.5 não tem diferença 
siginificativa pois o valor de z < 1,65.

Internalização
z=0,80 ou seja com alpha=0.5 não tem diferença 
siginificativa pois o valor de z < 1,65.

Relação entre as estratégias para criação de conhecimento - 
Consultores
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Tabela 28 – Estratégias (colaboradores) – Circuito Duplo 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.2.1.4. Veracidade para situações - Circuito Duplo (público consultores) 

 

Assim como no caso anterior, também neste a hipótese é falsa. Isto significa 

que os consultores, quando inseridos nas duas situações de aprendizagem, não 

privilegiam nenhuma estratégia específica, conforme dados da Tabela 29. 

 

 

Tabela 29– Estratégias (consultores) – Circuito Duplo 

Estratégias Externalização

Socialização
Z=1,45 ou seja com alpha=0.5 não tem diferença 
siginificativa pois o valor de z < 1,65

Combinação Z=1,23 ou seja com alpha=0.5 não tem diferença 
siginificativa pois o valor de z < 1,65

Internalização
Z=1,10 ou seja com alpha=0.5 não tem diferença 
siginificativa pois o valor de z < 1,65

Relação entre as estratégias para criação de conhecimento - 
Colaboradores

Estratégias Externalização

Socialização
Z=1,16 ou seja com alpha=0.5 não tem diferença 
siginificativa pois o valor de z < 1,65

Combinação Z=1,23 ou seja com alpha=0.5 não tem diferença 
siginificativa pois o valor de z < 1,65

Internalização
Z=0,71 ou seja com alpha=0.5 não tem diferença 
siginificativa pois o valor de z < 1,65

Relação entre as estratégias para criação de conhecimento - 
Consultores
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Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 

4.2.2. Veracidade da Hipótese 2 

 Os Consultores de Empresa utilizam um repertório mais rico de estratégias 

de criação de conhecimento do que os colaboradores de média gestão. 

 

4.2.2.1. Veracidade  para situação - Circuito Simples 

 

A hipótese é verdadeira para esta situação, pois verifica-se na Tabela 30 que 

na média, os consultores utilizam de forma mais intensa a estratégia de 

externalização que os colaboradores de média gestão. 

  

Tabela 30 – Externalização (consultores x Colaboradores) – Circuito simples 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
 

4.2.2.2. Veracidade para situações - Circuito Duplo 

 

A hipótese é falsa para esta situação, pois, verifica-se na Tabela 31 que os 

consultores não utilizam, na média, de forma mais intensa a estratégia 

externalização do que os colaboradores de média gestão. 

Público Colaboradores (média gestão)

Consultores

z=1,97 como z>1,65 rejeita-se a hipótese nula logo a 
diferença da media da estratégia externalização para 
consultores é maior do que a media da estrategia 
externalização dos colaboradores de média gestão.

Relação entre o uso da estratégia de externalização (consultores x 
Colaboradores)
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Tabela 31 –Externalização (consultores x Colaboradores) – Circuito duplo 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.2.3 Veracidade da Hipótese 3 

 Quando inseridos em situações em que é necessário a aprendizagem de 

circuito duplo, os indivíduos utilizam em maior intensidade a estratégia de 

externalização.”  

 

Verifica-se a veracidade desta hipótese, pois, analisando-se a Tabela 32, 

constata-se que tomados de forma única (consultores e colaboradores), estes, 

utilizam a estratégia de externalização em maior intensidade em situações de 

aprendizagem de circuito duplo do que em situações de aprendizagem de circuito 

simples.  

 

Tabela 32– Externalização (circuito simples x duplo) 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Público Colaboradores (média gestão)

Consultores
z=1,28 ou seja com alpha=0.5 não tem diferença 
siginificativa pois o valor de z < 1,65

Relação entre o uso da estratégia de externalização (consultores x 
Colaboradores)

Situação de 
Aprendizagem

Circuito Simples

Circuito duplo

z=2,25 como z>1,65 rejeita-se a hipotese nula logo a 
diferença da media da utilização da estrategia 
externalização em situações de aprendizagem de 
circuito simples é menor do que a média de utilização 
desta estrategia em situações de apendizagem de 
circuito duplo.

Relação entre uso da estratégia de externalização (circuito simples x 
circuito duplo)
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CONCLUSÃO 

  

Muitos estudos foram conduzidos no sentido de reforçar a visão do 

conhecimento como a base da vantagem competitiva, entretanto, não houve outros 

tantos que explicassem como as organizações poderiam desenvolver, reter e 

transferir seus conhecimentos (ARGOTE, L. e INGRAM, P., 2000). Como Spender e 

Grant (1996, p. 6) pontuaram: "A onda de estudos tem dirigido sua atenção para o 

conhecimento como recurso diferenciado, mas tem feito progressos limitados na 

compreensão de sua anatomia e criação." Há algum progresso sendo obtido na 

identificação dos caminhos para o desenvolvimento do conhecimento nas 

organizações (por exemplo, Teece, 1988), porém muito pouco no nível das 

interações humanas que é a principal fonte de criação e transferência de 

conhecimento. 

Partindo desse contexto, e apoiado na pesquisa bibliométrica apresentada 

neste estudo, procurou-se nesta dissertação, oferecer insumos práticos para aqueles 

que desejam aprofundar-se neste campo. 

Uma grande contribuição desta pesquisa foi identificar as lacunas existentes 

nos estudos relacionados à criação e compartilhamento de conhecimento. Nesse 

sentido, constata-se que apesar dos indícios aparentes de saturação dos temas 

ainda existem grandes oportunidades para pesquisadores que pretendem aventurar-

se nesta seara. 

Além de fornecer informações efetivas direcionadas ao campo acadêmico, 

desde o início deste estudo adotou-se a premissa de que este trabalho deveria ser, 

mais que uma fonte de reflexão, um contributo útil para decisores que atuam em 

corporações e necessitam de direcionadores que os auxiliem a melhor definir suas 

decisões no que se refere à criação e compartilhamento de conhecimento. 

Nesse sentido, ao analisar os resultados apresentados no capítulo anterior, 

conclui-se que, efetivamente, dentro da amostra pesquisada, a estratégia de criação 

de conhecimento denominada externalização é subutilizada no ambiente 

organizacional, quando comparada às outras três. Esta “deficiência” contrasta com a 
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importância que Nonaka e Takeushi (1995) depositam para esta estratégia 

específica:  

“ (a externalização)... é um processo de criação do 
conhecimento perfeito, na medida em que o 
conhecimento tácito se torna explícito, expresso 
na forma de metáforas, analogias, conceitos, 
hipóteses ou modelos... dentre os quatro modos 
de conversão do conhecimento, a externalização é 
a chave para a criação do conhecimento, pois cria 
conceitos novos e explícitos a partir do 
conhecimento tácito.” 

” 

Ora, se a “chave” para criação do conhecimento é a externalização, qual o 

motivo desta estratégia ser a aplicada em menor intensidade? 

A resposta repousa na célebre frase de Polanyi (1958) “... nós podemos saber 

mais do que podemos dizer.” Ou seja é exatamente essa dificuldade que faz com 

que tal estratégia seja ao mesmo tempo a melhor alternativa para alavancar a 

criação de conhecimento organizacional e também a mais difícil de ser 

implementada. 

Nonaka e Takeushi (1995) afirmam que o modo de externalização do 

conhecimento é provocado pelo diálogo ou pela reflexão coletiva. Ou seja, uma 

forma de comunicação que abriga múltiplas perspectivas. 

Assim, ao entender como ocorre o processo de externalização, fica claro a 

dificuldade que as organizações, de um modo geral, possuem para fomentar tal 

estratégia. 

Reforçando essa visão, basta verificar, utilizando dados da pesquisa de 

campo, o quanto de colaboradores de nível médio e consultores, utilizam-se da 

ferramenta de brainstorming. Para se ter uma ideia, quando em situações em que se 

necessita quebrar paradigmas, rever modelos mentais da organização, dentre as 

formas de interação pessoal preferidas pelos respondentes, apenas 24% dos 

colaboradores utilizam-se desta ferramenta e somente 22% dos consultores 

pesquisados. 

A pouca utilização desse instrumento contrasta com a elevada preferência de 

ambos os públicos pelas conversas informais, como forma de interação para 
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geração de novos conhecimentos. No caso dos consultores, 30% deles adotam essa 

prática e no caso dos colaboradores, um espantoso número de 60% dos 

respondentes.  

Ao analisar-se as duas informações, pode-se concluir que há uma grande 

oportunidade para as empresas que pretendem impulsionar o processo de criação e 

compartilhamento de novos conhecimentos. Tal suposição fundamenta-se no fato de 

que, apesar da pouca utilização de estratégias tipo brainstrorming, que pode ser 

considerada como potencialmente um instrumento de diálogo reflexivo, as pessoas 

valorizam o processo de interação pessoal através de conversas informais, quando 

inseridas numa situação em que há a necessidade de se obter novos 

conhecimentos. 

Assim, o desafio das organizações é criar espaços voltados o diálogo 

reflexivo, mas que tenham um caráter informal, ou seja, que as empresas invistam 

no que Nonaka e Takeushi (1995) denominam como “ba”. Um espaço onde as 

pessoas possam dialogar, discutir e criar conceitos, modelos e novos ideais, sem a 

pressão do pragmatismo que cerca o ambiente corporativo, pois, como diz Kant, o 

mundo é criado pela linguagem e criar conceitos, através da linguagem, é criar o 

mundo.  
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ANEXO 1 – PESQUISA COM CONSULTORES 

 

Caro Participante, 

 

Essa pesquisa foca 2 TIPOS DE INTENÇÃO nos projetos de Desenvolvimento Humano 
dentro de organizações: 

1. Quando NÃO SE OBJETIVA ALTERAR os paradigmas e as premissas da organização-
cliente. 

2. Quando HÁ O INTUITO DE ALTERAR os paradigmas e as premissas da organização-
cliente. 

O questionário divide-se nesses 2 BLOCOS e as perguntas são as mesmas para cada uma 
dessas duas situações. 

Pense na sua vivência e em seus projetos atuais e responda pensando em como esses 
projetos realmente ocorrem em sua consultoria. 

Ao clicar "continue" você iniciará a pesquisa. 

Obrigado pelo tempo dispendido! 
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Dados Demográficos 

ID 1.1. Nome  

  

ID 1.2. Idade  

o  Até 25 anos  
o  Entre 26 e 30 anos  
o  Entre 31 e 35 Anos  
o  Acima de 36 anos  

ID 1.3. Gênero  

o  Feminino  
o  Masculino  

ID 1.4. Formação 

o  2o Grau completo  
o  Graduação Incompleta / cursando  
o  Graduação Completa  
o  Pós Graduação Incompleta / cursando  
o  Pós graduação Completa  

ID 1.5. Tempo de empresa  

o  0 à 2 anos  
o  3 à 5 anos  
o  6 à 10 anos  
o  Acima de 11 anos  

ID 1.6. Departamento / área funcional  

  

ID 1.7. Cargo  
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Bloco 1 - Projetos onde NÃO HÁ INTENÇÃO de mudar os paradigmas da 
organização-cliente 
 

P1. Em projetos que NÃO OBJETIVAM a mudança de paradigmas da organização-cliente, nos quais 
você precisa obter novos conhecimentos, qual a fonte que você mais utiliza? * 

o  Pessoas da própria consultoria.  
o  Pessoas de fora da consultoria.  
o  Livros, publicações especializadas.  
o  Base de dados e informações da própria consultoria.  
o  Estudos Acadêmicos / Artigos Científicos.  
o  Outro: ______________________________________________________________ 

P2. Neste mesmo contexto, (o projeto NÃO ENVOLVE MUDANÇAS de paradigmas organizacionais) 
quando você recorre a pessoas dentro da consultoria, qual a forma de interação que mais você 
utiliza? * 

o  Reuniões, encontros formais.  
o  Conversas informais ou casuais.  
o  Sessões de brainstorming, de geração de ideias,  
o  Meios eletrônicos de comunicação.  
o  Outro:___________________________________________________________ 

Bloco 1.1 - Estratégias para obter conhecimentos em projetos que NÃO OBJETIVAM 

ALTERAR os paradigmas da organização-cliente  

(Identifique o grau em que utiliza cada uma das 4 estratégias abaixo. Considere apenas o que 
realmente ocorre no seu dia a dia). 

P3. Estratégia 1: Compartilhamento de experiências, sem necessariamente a utilização da linguagem. 
Processo de aprender observando, socializando...  

P4. Estratégia 2: Criação de conhecimento através da reflexão e construção conjunta de metáforas, 
analogias e modelos.  

P5. Estratégia 3: Troca e combinação de conhecimento através de meios como documentos, 
reuniões, treinamentos formais, calls, redes de comunicação.  

P6. Estratégia 4: Aprender fazendo. Implantação do conhecimento adquirido em situações práticas 
(criação de situações em que se possa experimentar os novos conceitos).  
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Bloco 2 - Projetos onde HÁ INTENÇÃO de mudar os paradigmas da organização-
cliente. 

C1. Em projetos que OBJETIVAM a mudança de paradigmas da organização-cliente, nos quais você 
precisa obter novos conhecimentos, qual a fonte que você mais utiliza? * 

o  Pessoas da própria consultoria.  
o  Pessoas de fora da consultoria.  
o Livros, publicações especializadas.  
o  Base de dados e informações da própria consultoria.  
o  Estudos Acadêmicos / Artigos Científicos.  
o  Outro: ___________________________________________________________ 

C2. Neste mesmo contexto,  (o projeto ENVOLVE MUDANÇAS de paradigmas organizacionais) 
quando você recorre a pessoas dentro da consultoria, qual a forma de interação que mais você 
utiliza?  

o  Reuniões, encontros formais.  
o  Conversas informais ou casuais.  
o Sessões de brainstorming, de geração de ideias,  
o  Meios eletrônicos de comunicação.  
o  Outro: _____________________________________________________________ 

 

Bloco 2.1 - Estratégias para obter conhecimentos em projetos que OBJETIVAM 
ALTERAR os paradigmas da organização-cliente  

(Identifique o grau em que utiliza cada uma das 4 estratégias abaixo. Considere apenas o que 
realmente ocorre no seu dia a dia). 

P3. Estratégia 1: Compartilhamento de experiências, sem necessariamente a utilização da linguagem. 
Processo de aprender observando, socializando... 

P4. Estratégia 2: Criação de conhecimento através da reflexão e construção conjunta de metáforas, 
analogias e modelos. 

P5. Estratégia 3: Troca e combinação de conhecimento através de meios como documentos, 
reuniões, treinamentos formais, calls, redes de comunicação.  

P6. Estratégia 4: Aprender fazendo. Implantação do conhecimento adquirido em situações práticas 
(criação de situações em que se possa experimentar os novos conceitos).  
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ANEXO 2 – PESQUISA COM PROFISSIONAIS DE MEDIA GESTAO 

 

Caro Participante, 

 

A pesquisa foca 2 TIPOS DE INTENÇÃO no processo de criação de conhecimento: 

1. Quando NÃO SE OBJETIVA ALTERAR os paradigmas e as premissas da organização. 

2. Quando HÁ O INTUITO DE ALTERAR os paradigmas e as premissas da organização. 

O questionário divide-se nesses 2 BLOCOS e as perguntas são as mesmas para cada uma dessas 
duas situações. 

 

Pense na sua vivência em sua empresa atual e como realmente age nas situações descritas. 

 

Ao clicar "continue" você iniciará a pesquisa. 

 

Obrigado pelo tempo dispendido! 
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Dados Demográficos 

ID 1.1. Nome  

  

ID 1.2. Idade  

o  Até 25 anos  
o  Entre 26 e 30 anos  
o  Entre 31 e 35 Anos  
o  Acima de 36 anos  

ID 1.3. Gênero  

o  Feminino  
o  Masculino  

ID 1.4. Formação 

o  2o Grau completo  
o  Graduação Incompleta / cursando  
o  Graduação Completa  
o  Pós Graduação Incompleta / cursando  
o  Pós graduação Completa  

ID 1.5. Tempo de empresa  

o  0 à 2 anos  
o  3 à 5 anos  
o  6 à 10 anos  
o  Acima de 11 anos  

ID 1.6. Departamento / área funcional  

  

ID 1.7. Cargo  
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Bloco 1 - Quando NÃO há INTENÇÃO de ALTERAR paradigmas 
organizacionais. 
 
AP1. Na sua percepção, qual a frequência em que você se envolve na obtenção de 
conhecimentos para sua empresa (que não objetivem a quebra de paradigmas e 
modelos mentais)? 

  Nunca.  
  Raramente.  
  Pontualmente.  
  Frequentemente.  

AP2. Qual a fonte que mais você recorre para adquirir conhecimentos que utilizará em sua 
empresa (que não objetivem a quebra de paradigmas e modelos mentais)? 

  Pessoas de dentro da organização  
  Pessoas de fora da Organização.  
  Livros, publicações especializadas.  
  Base de dados e informações da própria empresa.  
  Estudos Acadêmicos / Artigos Científicos.  
  Other:   

AP 3. Nesse processo de obtenção de conhecimentos (que não objetivem a quebra de paradigmas e 
modelos mentais) quando você recorre à interação pessoal, geralmente a quem você recorre? * 

  Colaboradores, subordinados, pessoal de linha de frente  
  Pares, colegas de trabalho  
  Superiores, gestores  
  Clientes ou fornecedores  
  Professores (Universidade, faculdades, cursos de extensão)  
  Other:   

AP4. Neste mesmo contexto, quando você recorre a pessoas dentro da organização, qual a forma de 
interação que mais você utiliza? * 

  Reuniões, encontros formais.  
  Conversas informais ou casuais.  
  Sessões de brainstorming, de geração de ideias,  
  Meios eletrônicos de comunicação.  
  Other:   
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Bloco 1.1 - Estratégias para obtenção de conhecimento que NÃO OBJETIVAM 
ALTERAR os PARADIGMAS organizacionais  
 

Identifique o grau em que utiliza cada uma das 4 estratégias abaixo para criação de 
conhecimento. Considere apenas o que realmente ocorre no seu dia a dia. 

AP5. Estratégia 1: Compartilhamento de experiências, sem necessariamente a utilização da 
linguagem. Processo de aprender observando, imitando, socializando... * 

AP6. Estratégia 2: Criação de conhecimento através da construção conjunta de metáforas, 
analogias, conceitos, hipóteses e modelos. Processo de reflexão coletiva. * 

AP7. Estratégia 3: Troca e combinação de conhecimento através de meios como 
documentos, reuniões, treinamentos formais, calls, redes de comunicação. * 

AP8. Estratégia 4: Aprender fazendo. Implantação do conhecimento adquirido em situações 
práticas (criação de situações em que se possa experimentar os novos conceitos). * 
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Bloco 2.1 - Quando HÁ INTENÇÃO de ALTERAR paradigmas organizacionais. 
As questões abaixo focam a obtenção de conhecimentos, que envolvem o estabelecimento 
de NOVAS PREMISSAS (paradigmas, modelos mentais ) que objetivam MUDAR o estado 
atual da organização. 

AP1. Na sua percepção, qual a frequência em que você se envolve na obtenção de 
conhecimentos para sua empresa (que não objetivem a quebra de paradigmas e modelos 
mentais)? 

 Nunca.  
  Raramente.  
  Pontualmente.  
  Frequentemente.  

AP2. Qual a fonte que mais você recorre para adquirir conhecimentos que utilizará em sua 
empresa (que não objetivem a quebra de paradigmas e modelos mentais)? 

  Pessoas de dentro da organização  
  Pessoas de fora da Organização.  
  Livros, publicações especializadas.  
  Base de dados e informações da própria empresa.  
  Estudos Acadêmicos / Artigos Científicos.  
  Other:   

AP 3. Nesse processo de obtenção de conhecimentos (que não objetivem a quebra de paradigmas e 
modelos mentais) quando você recorre à interação pessoal, geralmente a quem você recorre? * 

  Colaboradores, subordinados, pessoal de linha de frente  
  Pares, colegas de trabalho  
  Superiores, gestores  
  Clientes ou fornecedores  
  Professores (Universidade, faculdades, cursos de extensão)  
  Other:   

AP4. Neste mesmo contexto, quando você recorre a pessoas dentro da organização, qual a forma de 
interação que mais você utiliza? * 

  Reuniões, encontros formais.  
  Conversas informais ou casuais.  
  Sessões de brainstorming, de geração de ideias,  
  Meios eletrônicos de comunicação.  
  Other:   
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Bloco 2. Estratégias para obtenção de conhecimento que DESAFIAM os 
PARADIGMAS organizacionais 
(Identifique o grau em que utiliza cada uma das 4 estratégias abaixo para criação de 
conhecimento. Considere apenas o que realmente ocorre no seu dia a dia.) 
 
CC5. Estratégia 1: Compartilhamento de experiências, sem necessariamente a utilização da 
linguagem. Processo de aprender observando, imitando, socializando... * 
 
CC6. Estratégia 2: Criação de conhecimento através da construção conjunta de metáforas, 
analogias, conceitos, hipóteses e modelos. Processo de reflexão coletiva. * 
 
CC7. Estratégia 3: Troca e combinação de conhecimento através de meios como 
documentos, reuniões, treinamentos formais, calls, redes de comunicação. * 
 
CC8. Estratégia 4: Aprender fazendo. Implantação do conhecimento adquirido em situações 
práticas (criação de situações em que se possa experimentar os novos conceitos). * 
  

 

 


