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Resumo 
 
 
Este trabalho analisa a influência do capital social e da estrutura organizacional nas atividades 

da gestão do conhecimento, particularmente em termos de sua criação e compartilhamento. O 

estudo foi realizado no Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) – maior 

empresa pública da área de tecnologia da informação e comunicação do país – 

especificamente focalizando o SERPRO-Recife. Utilizou-se a abordagem qualitativa para 

melhor se compreender o funcionamento da estrutura organizacional da empresa, coletando-se 

os dados por meio de análise documental, observações e entrevistas não-estruturadas. Na 

pesquisa, foi utilizada a estratégia de estudo de caso, realizando-se um detalhado exame da 

regional no Recife. Os resultados apontam a necessidade de maior interatividade, flexibilidade 

e horizontalidade na regional, para atenuar os efeitos da estrutura mecânica identificada, 

sendo este o traço marcante da categoria estrutural de capital social. As dimensões do capital 

social cognitivo encontradas na empresa aparentam pouco desenvolvidas e não respondendo a 

contento ao desenho estrutural fragmentado, resistente à integração organizacional, mesmo 

contando-se, na organização, com boa infra-estrutura tecnológica. Verificou-se ser importante 

o envolvimento dos gestores nos processos essenciais do conhecimento, principalmente, para 

mediar e coordenar as atividades organizacionais, contribuindo para a geração de capital 

social. Nas divisões com maior interação entre os empregados, foi possível identificar 

modelos estruturais mais orgânicos sobrepondo-se ao design formal da organização. 

Constatou-se que o capital social e a estrutura organizacional influenciam a gestão do 

conhecimento nesta regional. Gerenciar o conhecimento parece ser uma atividade desafiadora, 

sobretudo devido à complexidade organizacional e aos déficits de capital social que muitas 

empresas apresentam, como foi o caso estudado. 

Palavras-chave: Capital social. Estrutura organizacional. Gestão do conhecimento. 
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Abstract 
 
 
This work analyzes the influences of the social capital and the organizational structure in the 

activities of creation and sharing of the knowledge. This study was carried out at Serviço 

Federal de Processamento de Dados (SERPRO) – the largest public Brazilian company in the 

area of information and communication technology of the Country – specifically focusing 

SERPRO-Recife. The qualitative approach was used to better understand the way social 

structures work in the company, with information got from document analysis, observations 

and non-structured interviews. For this research, we used the case study strategy through an 

detailed examination of this branch in Recife. The results revealed a necessity of greater 

interactivity, flexibility and plainness in this branch to minimize the effects of the identified 

mechanical structure, and this is the striking feature of structural category of social capital. 

The cognitive social capital dimensions found at the company showed to be little developed 

and they don’t correspond satisfactorily to the fragmentary structural design, resistant to the 

organizational integration even with the presence of a good technology infra-structure. The 

research found managers involvement to be important in the essential process of knowledge, 

mainly, to mediate and coordinate the organizational activities which contribute to social 

capital generation. In those divisions where the employees have more interaction, it was 

possible to find out more organic structure models overlapping the most formal design of the 

firm. From what was found, social capital, organizational structure influence knowledge 

management in this branch studied. Managing knowledge seems to be a hard activity to be 

executed, chiefly due to organization complexity and social capital deficits which many 

companies display, including the one studied. 

Key words: Social capital. Organizational structure. Knowledge management. 
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1  Introdução  

 

Na atual dinâmica das instituições, o conhecimento, cada vez mais, torna-se um 

recurso valioso de uma instituição, e saber gerenciá-lo requer algumas aptidões 

organizacionais para que a sua criação e principalmente a sua disseminação sejam 

maximizadas (LESSER, 2000). 

Sob essa nova égide, as empresas passaram a desenvolver um processo de 

reestruturação tentando absorver os novos conhecimentos que se difundiam de maneira mais 

rápida. Tal contexto passou a exigir da organização uma contínua atualização e flexibilização 

diante das novas demandas do mundo do trabalho. Esses requisitos foram reconhecidos por 

Hersey e Blanchard (1986, p. 3), pois esses autores consideraram que o administrador 

necessitaria ter não apenas o know-how técnico, mas também habilidades humanas, sociais e 

interpessoais.  

 Mesmo existindo na literatura diversos autores que abordam a gestão do conhecimento 

com ênfase nos aspectos organizacionais e gerenciais, tais como Bhatt (2002), Boisot (1998), 

Bryant (2003), Kazi et al (2002), Lehesvirta (2004), Macedo (1999), Nonaka e Takeuchi 

(1997), dentre outros, parece existir uma predominância nas instituições em direcioná-la mais 

para o foco nos investimentos em tecnologia da informação (TI). Para tal, utilizam-se de 

computadores e diversos sistemas de informação que, quando não bem contextualizados, 

podem levar à adaptação do homem aos sistemas (MACEDO, 1999). 

Gerenciar o conhecimento com o uso da TI pode não levá-lo à maximização de sua 

criação e disseminação, sobretudo quando se trata do conhecimento implícito. Como é sabido, 

este não pode ser armazenado na forma inanimada, tendo-se em vista que ele vem das 
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experiências dos indivíduos, de suas interações e está em suas mentes, onde quer que estejam, 

inclusive no ambiente de trabalho. Isso remete ao conceito da gestão do conhecimento 

aspectos que estão embutidos nas práticas coletivas das organizações (NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997). 

Assim, cabe dar maior atenção por parte das organizações para as equipes formais ou 

informais que surgem para as realizações das suas atividades. Sugere-se que essas equipes não 

devem ser consideradas como simples agrupamentos nos quais ocorrem aprendizagens, e sim 

coletividades em que acontecem interações cercadas de significados, que possibilitam aos 

participantes a oportunidade de colaborar em situações de incerteza (SPENDER, 2001) e de 

construir maneiras informais de relacionamento com suas normas e valores próprios 

(LESSER, 2000), sendo a criação e a disseminação do conhecimento uma de suas 

conseqüências. 

Considerando-se que nas instituições existem estoques de conhecimento e que o seu 

compartilhamento exige mais do que regras, o objeto em estudo torna-se relevante, pois 

busca, por intermédio de conexões com outras teorias, formas de maximizar o conhecimento 

dentro da organização, proporcionando-lhe um diferencial no mercado. 

 Para se obter essa vantagem no mercado, as organizações podem utilizar mecanismos 

que promovam interações, confiança e cooperação, fatores inerentes ao capital social, para 

enfrentar as mudanças ambientais às quais as organizações são submetidas (LEANA; VAN 

BUREN, 1999; PRUSAK; COHEN, 2001), o que pode reduzir, dessa maneira, as situações de 

incerteza. 

 Hoje, observa-se que, na economia globalizada, a qual tem como característica um 

ambiente dinâmico, as restrições impostas às organizações parecem menos atreladas ao 

capital financeiro e à falta do mercado consumidor, e mais à gestão do conhecimento e ao 

capital social. Por meio dessas teorias, acredita-se ser possível a obtenção de vantagem 
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competitiva (NAHAPIET; GHOSHAL, 1998). Cabe à organização procurar descobrir e 

usufruir desses estoques de recursos, considerados intangíveis e próprios de cada empresa, em 

prol do seu desenvolvimento. 

Nessa economia, algumas questões se destacam para gerenciar o conhecimento. Nesse 

aspecto, parece que se requer das organizações capital social pautado no relacionamento 

(KANTER, 1996), por sua capacidade de facilitar a cooperação espontânea (PUTNAM, 2000, 

p. 177). 

 Tecendo mais algumas considerações sobre o capital social, verifica-se que este é 

utilizado para descrever recursos relacionais usados para o desenvolvimento dos indivíduos 

em uma comunidade social (COLEMAN, 1988; PUTNAM, 2000; TSAI; GHOSHAL, 1998). 

Dentre eles, além da cooperação, a participação e o compromisso são dimensões relevantes à 

formação do capital social. Também é importante que as organizações tenham regras claras 

para gerenciar as relações interpessoais baseadas no exercício da confiança. Assim, a presença 

dessas características possibilitará que se acumule um capital que é da coletividade e surge da 

intensidade da interação entre seus membros, para a própria sobrevivência e eficácia da 

organização (JUNQUEIRA; TREZ, 2004). 

O capital social também é considerado um bem público valioso porque está disponível 

para todos e aumenta em extensão e valor quando é utilizado, formando o que os economistas 

denominam de “externalidades de rede positiva” (SPENDER, 2001). 

Quanto às regras das organizações, quando bem definidas, elas podem colaborar no 

gerenciamento das relações entre as diversas áreas organizacionais criadas em função da 

divisão do trabalho (TAYLOR, 1970; MINTZBERG, 2003). Para tal, reconhecer que as 

diversas áreas – financeira, contábil, marketing, comercial, recursos humanos, sistemas de 

informação – possuem características diferentes é um interessante passo no processo de 

integração dessas unidades organizacionais (LAWRENCE; LORSCH, 1977). Contudo, para 
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Locke (2001), a existência dessas características diferentes possibilita comportamentos 

oportunistas quando as unidades organizacionais estão isoladas, ou seja, quando existe pouca 

interação entre elas. 

 Nesse processo de integração, podem ocorrer divergências em virtude de múltiplos 

interesses, chegando inclusive a dificultar a circulação do conhecimento. Esse fato pode ser 

minimizado por meio de estruturas organizacionais capazes de reduzir a pouca interação ou 

comportamentos ao acaso que podem ocorrer em situações de insulamento de unidades 

organizacionais (HALL, 1984; O’BRIEN, 1998, p. 2; SELZNICK, 1972). Neste sentido, 

Oliveira R. (2004) argumenta que a existência de uma estrutura de coordenação e mediação 

das atividades organizacionais pode ser encarada como geradora de algum tipo de capital 

social, na tentativa de equilibrar as relações sociais, as exigências gerenciais e as 

institucionais. 

Há que se considerar, então, que os enfoques no capital social e na estrutura 

organizacional tornam-se importantes para a gestão do conhecimento, conseqüentemente, 

sendo de grande valor para as instituições, constituindo um caminho para se alcançar 

melhores resultados. Eles surgem, também, como novas provocações, gerando pesquisas e a 

discussão de possíveis soluções para os problemas organizacionais. É dessa maneira que o 

tema desta dissertação versa sobre o desafio de se gerenciar esses bens intangíveis – capital 

social e conhecimento – fazendo conexão com a estrutura organizacional. 

Tais considerações indicam a necessidade cada vez maior de uma gestão capaz de 

otimizar os recursos das organizações, na busca de bons resultados estratégicos e táticos para 

as que se dispõem a utilizá-los de forma eficiente e eficaz. 
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1.1  Contexto da pesquisa 

Este tema foi estudado no Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), 

uma empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda, criada em dezembro de 1964, com 

atividades desenvolvidas em todo o território nacional, por intermédio de suas regionais e 

escritórios, sendo mantida com receitas de contratos de prestações de serviços realizados junto 

ao seu segmento de mercado e, até dezembro/2003, de transferências do Orçamento Geral da 

União (OGU). A partir de 2004, tais transferências foram extintas, passando o SERPRO a 

integrar o Programa de Dispêndios Globais do Governo Federal (SERPRO, 2004d). 

O SERPRO desenvolve soluções em tecnologia da informação e comunicação 

destinadas às finanças públicas e às ações estruturadoras e integradoras relacionadas à gestão 

do Estado (SERPRO, 2004d). 

O SERPRO tem como principais clientes os do segmento das finanças públicas, 

constituído pelos órgãos do Ministério da Fazenda. Quanto ao segmento responsável pelas 

ações integradoras e estruturadoras ligadas à governança do Estado, ele é constituído 

principalmente pela Presidência da República e Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (SERPRO, 2004d). 

 Sob a forma de estudo de caso, a pesquisa tem caráter interdisciplinar, englobando 

gestão do conhecimento, estrutura organizacional e capital social, cujas conexões que mantêm 

entre si foram úteis para se responder às questões levantadas nesta dissertação. 

 Segundo Lastres et al (2002), no novo modelo técnico-econômico, percebe-se a 

crescente intensidade e complexidade dos conhecimentos desenvolvidos e uma rápida 

incorporação deles aos bens e serviços comercializados. Os autores destacam nesse modelo 

uma “maior velocidade, confiabilidade e baixo custo de transmissão, armazenamento e 

processamento de enormes quantidades de conhecimentos codificados e de outros tipos de 
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informação.” (p. 60). O tema torna-se relevante em função de que é nesse ambiente que 

também estão inseridas as organizações públicas. 

 

 

1.2  Pergunta de pesquisa 

 Numa economia globalizada, há uma tendência ao aumento do processo interativo 

entre as pessoas e as organizações, contribuindo para a ocorrência de mudanças nas empresas. 

Nessa direção, as organizações buscam formas de se estruturar e de elevar os seus 

conhecimentos, buscando manterem-se mais competitivas. Para Lucena (2001), o mundo atual 

“caracteriza-se por sua grande complexidade e pelo permanente estado de mudança. O avanço 

científico e tecnológico, o fenômeno da globalização e o aumento da competição alimentam, 

de forma contínua, a dinâmica do meio empresarial”. Conforme o autor, como conseqüência 

dessa economia, as organizações alteram a sua gestão por intermédio de formas mais 

participativas, diminuindo os níveis gerenciais e construindo redes de relacionamentos no 

ambiente organizacional. 

De acordo com Hall (1984, p. 54), a complexidade de uma organização gera efeitos no 

comportamento de seus membros, nos seus processos internos e nas suas relações com o 

ambiente. Para Lawrence e Lorsch (1973), as diferenças de comportamento não estão apenas 

relacionadas à segmentação do trabalho, mas também às orientações sobre as metas 

específicas, à diversidade de aptidões interpessoais, à influência da orientação do tempo para 

cada administrador e à perspectiva de seus membros. 

Assim, uma organização parece possuir seu caráter constitutivo relacionado com uma 

diversidade de interações. Bauer (1999) argumenta que uma organização se assemelha a uma 

complexa teia de relacionamentos e interações, conduzindo à formação de estruturas 
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emergentes, em vez de planejadas, e que a informação é fundamentalmente livre e não 

controlada. 

Nesse contexto de maior complexidade organizacional, este trabalho procura 

compreender as conexões entre o capital social, a estrutura organizacional e a gestão do 

conhecimento, realizando a seguinte indagação: 

 

O capital social e a estrutura organizacional influenciam as atividades da gestão 

do conhecimento? 

 

 

1.3  Objetivos 

 

1.3.1  Objetivo geral 

Tendo-se em vista a atual dinâmica das empresas e a importância dos estudos 

interdisciplinares na compreensão das relações sociais e para os estudos organizacionais, o 

objetivo geral desta pesquisa foi de:  

 

Analisar a influência do capital social e da estrutura organizacional em 

atividades da gestão do conhecimento, no caso da regional do SERPRO-Recife. 

 

 

1.3.2  Objetivos específicos 

Para se alcançar os objetivos gerais, foram delineados os seguintes objetivos 

específicos: 
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a) identificar as características existentes na estrutura organizacional do SERPRO-

Recife; 

b) verificar que características da estrutura organizacional existente no SERPRO-Recife 

podem ser identificadas nas categorias de capital social; 

c) examinar como as dimensões do capital social e da estrutura organizacional afetam as 

atividades de criação e compartilhamento do conhecimento na regional do SERPRO-

Recife. 

 

 

1.4  Justificativa 

 Para Wang e Ahrned (2003), os tipos tradicionais de estratégias competitivas baseadas 

no posicionamento da indústria, tais como liderança de custo, diferenciação e foco não foram 

suficientes para arcar com as estruturas dos ambientes dinâmicos. Ainda de acordo com os 

autores, no mundo contemporâneo é essencial que as organizações estejam constantemente 

renovando e criando competências principais ligadas ao seu negócio. 

A vantagem competitiva na economia moderna reside nas competências de se criar o 

conhecimento, gerenciar a mudança estratégica e aprender a aprender. Isso requer um nível 

mais elevado de competência organizacional, isto é, um estágio no qual ela é considerada 

dinâmica e interativa. Essa é uma habilidade (ability) substancial para a organização alcançar 

formas inovadoras e se destacar. 

A partir dos anos 90, o conhecimento tornou-se um dos mais importantes recursos 

estratégicos das instituições. A produção dele passou a ser crítica para a manutenção da 

vantagem competitiva e sucesso das organizações (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). Sob esse 

aspecto, gerenciar eficientemente os processos do conhecimento organizacional pode ser 

essencial para se alcançar e sustentar a vantagem. 
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Contudo, segundo Bhatt (2002), mesmo o conhecimento tendo se tornado um recurso-

chave, as organizações ainda enfrentam desafios em gerir e nutri-lo. Distintas dos 

procedimentos de fabricação, as atividades do conhecimento são consideradas mais difíceis de 

monitorar e controlar, porque apenas parte dele é absorvida pela organização; a outra parte é 

internalizada pelos indivíduos. 

Desse modo, o autor declara que essa situação dualística entre o conhecimento 

individual e o organizacional requer conjuntos diferentes de estratégias e estruturas 

apropriadas à sua gestão na organização, os quais, favorecendo um ambiente propício ao seu 

compartilhamento, são capazes de tornar a sua gestão mais eficaz. Por essa razão, pretende-se 

pesquisar conexões estabelecidas entre gestão do conhecimento, capital social e estrutura 

organizacional, verificando-se a relação entre esses elementos para fins de aplicação ao caso 

do SERPRO. 

Aqui, vale lembrar que o objeto de pesquisa teve seu início antes do processo seletivo 

do Mestrado em Administração. Desejava-se conhecer formas eficientes para uma gestão do 

conhecimento. Entretanto, mesmo com a realização de estudos sobre o assunto, continuavam 

as indagações sobre os motivos dos bons resultados alcançados por um departamento de uma 

instituição pública relevante em nosso município. 

Durante a realização das disciplinas do mestrado, os temas capital social e estrutura 

organizacional foram sugeridos pela orientadora deste projeto, os quais vieram apoiar, de 

forma adequada, a identificação dos possíveis esclarecimentos sobre o sucesso do 

departamento da instituição pública sobre o qual se tinha interesse em pesquisar. 

No estudo que agora se apresenta, a escolha da instituição deveu-se à importância que 

o SERPRO, maior empresa pública em prestação de serviços em tecnologia da informação no 

país, detém no processo de informatização do governo federal, inclusive pelos diversos 

reconhecimentos alcançados até na esfera internacional. 
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Para exemplificar, o SERPRO foi escolhido como a melhor empresa do setor de 

Tecnologia e Computação em 2003, pelo anuário de 2004, Melhores e Maiores, da Revista 

Exame (SERPRO, 2004d). A empresa recebeu da Cúpula Mundial da Sociedade de 

Informação (WSA) o certificado como um dos cinco melhores sítios na internet, pela 

qualidade de conteúdo e soluções criativas do site da Receita Federal e também o Receitanet – 

sistema que valida e transmite, via internet, diretamente do computador de um cidadão, para a 

base de dados da Secretaria da Receita Federal, as declarações de impostos e contribuições 

federais – foi selecionado, dentre outros cases, no site de Bill Gates – Business at Speed of 

Though, por se tratar de uma solução inédita em nível mundial (SERPRO, 2004d). 

Em conjunto, esses dados motivaram a escolha do SERPRO como objeto de estudo, 

inclusive pelo interesse que a instituição vem manifestando pelos resultados a serem 

alcançados com esta dissertação. 

Considera-se o objeto deste estudo relevante, pois se busca, também, por meio desta 

pesquisa, ampliar a discussão da literatura sobre a relação entre o capital social e a gestão do 

conhecimento, de modo a contribuir para os estudos organizacionais. Na academia, esses 

temas são fontes de amplos debates, principalmente por se tratar de bens intangíveis e 

pertinentes para as organizações.  

Sua importância é realçada na medida em que se busca verificar dois pressupostos: a) 

que estrutura organizacional e capital social são fatores importantes para a gestão da empresa; 

e b) que estes fatores influenciam as atividades de criação e compartilhamento do 

conhecimento. Em sendo ambos passíveis de constatação por meio desta pesquisa, ao serem 

confirmados, tem-se, como possível, a realização de uma boa administração organizacional. 

Espera-se, ainda, que este trabalho propicie boa fundamentação para que sejam 

realizadas outras pesquisas em outros ambientes de trabalho e em organizações que vivenciem 

problemas dessa era do conhecimento. 
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O estudo parte da verificação da estrutura organizacional como geradora de algum tipo 

de capital social, assim, contribuindo para a gestão do conhecimento na empresa investigada. 

O estudo dessas temáticas parece importante, pois segundo Tsai e Ghoshal (1998), a 

exploração de outras variáveis do contexto organizacional pode esclarecer e levantar 

implicações decorrentes, sobretudo, do processo de inovação de produtos pelas empresas, 

bem como servir para o avanço da teoria sobre o capital social. 

 Para Akgün, Lynn e Byrne (2003), tendo-se em vista que o conhecimento é um 

resultado de interseções de processos sociais embutidos nas estruturas e interações 

organizacionais, dever-se-ia, nas pautas de pesquisa, partir do pressuposto da existência de 

mais de um construto. 

 Nesse sentido, a adoção de uma perspectiva multidisciplinar possibilita o 

enriquecimento dos estudos na área (HELAL; NEVES; FERNANDES, 2004). Por outro lado, 

estudar formas de gerenciamento do capital social e seus desdobramentos com os temas 

gestão do conhecimento e estrutura organizacional, dentre outros, constitui uma exigência de 

uma agenda de pesquisa que objetive integrar teoria e evidências empíricas nesse campo de 

trabalho (OLIVEIRA, R., 2004). 



 22 

 

 

2  Fundamentação teórica 
 

 Para procurar entender as organizações, é recomendável, segundo Morgan (1996), que 

a análise parta do princípio de que elas são complexas e paradoxais. As organizações são 

constituídas por uma rede de pessoas que se agrupam em torno de objetivos comuns, 

comungando os recursos disponíveis e se esforçando para produzir relações úteis e duráveis, 

que contribuam no alcance dos resultados (LAWRENCE; LORSCH, 1977). Neste capítulo 

serão abordados aspectos inerentes à proposta do estudo, focalizando a importância da gestão 

do conhecimento, da estrutura organizacional e do capital social, bem como delineando 

alguns parâmetros que relacionem esses elementos no complexo contexto no qual a pesquisa 

está inserida. 

 Dada a natureza do tema em estudo, o referencial começa por tratar dos aspectos 

centrais presentes na gestão do conhecimento, ou seja, os processos de criação e 

compartilhamento, sobretudo este último, pela relação que tem com o tema capital social. 

 

 

2.1  Aspectos centrais da gestão do conhecimento 

 O conhecimento é considerado um recurso valioso para o desenvolvimento de 

produtos e serviços pelas empresas, as quais são comunidades sociais que têm como principal 

papel administrá-lo de maneira mais eficiente do que os seus competidores (OLIVEIRA JR., 

1999, 2001). Para o autor, esse enfoque indica que o conhecimento da empresa é um ativo 
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importante estrategicamente. Assim, como um recurso, ele pode ser gerenciado para melhorar 

a performance da organização. 

 Para Silveira, Kuniyoshi e Santos (2005), a administração do conhecimento preocupa-

se com a identificação dos conhecimentos valiosos que há na empresa para que possam ser 

catalogados e disseminados de maneira contínua, visando ao seu uso pela organização. De 

acordo com Santos et al (2001), a gestão do conhecimento é um processo sistemático de 

identificação, criação, renovação e aplicação dos conhecimentos essenciais de uma 

organização, levando a organização a tomar decisões acertadas em seu negócio. 

Observa-se, então, que as abordagens diferem na apresentação das atividades da gestão 

do conhecimento. Tecendo mais algumas considerações, temos que, para Probst, Raub e 

Romhardt (2002), as atividades da gestão do conhecimento formam um conjunto composto 

por seis processos que se relacionam – identificação, retenção, utilização, partilha, 

desenvolvimento e aquisição. 

 Já em Silva, Soffner e Pinhão (2004, p. 186), as atividades da gestão do conhecimento 

consistem na sua criação, transferência e armazenamento. Para Bryant (2003), o 

gerenciamento do conhecimento requer esforços em todos os níveis hierárquicos e suas 

atividades residem nos processos utilizados para criar, compartilhar e explorar o 

conhecimento. Segundo o autor, a sua criação ocorre principalmente na esfera individual, 

enquanto o compartilhamento acontece principalmente no nível de grupo, embora ele também 

seja criado por meio das interações no grupo. Ainda de acordo com Bryant (2003), a 

conversão das idéias em produtos ou serviços ocorre na escala organizacional e por 

intermédio da exploração do conhecimento. 

Conforme Schoemaker e Amit (1997), a confiança entre a organização e os 

empregados, bem como o conhecimento, são ativos que não podem ser negociados ou 

reproduzidos com facilidade por seus competidores, na medida que estão firmemente 
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enraizados na história e cultura da organização. Como Oliveira Jr. (2001) afirma, o 

conhecimento é acumulado ao longo do tempo; e quanto mais duráveis forem estes ativos, 

menores serão os investimentos para repor sua depreciação. 

 Neste trabalho, o gerenciamento do conhecimento focaliza o nível individual e o de 

grupo, tomando-se como referência as atividades de criação e, principalmente, de 

compartilhamento do conhecimento, conforme desenvolvido ao longo do trabalho. Essas 

atividades serão apresentadas nas seções seguintes. 

 

 

2.1.1  Criação do conhecimento 

 Um dos desafios das organizações contemporâneas está na necessidade constante de 

inovar, tendo-se em vista a economia globalizada. Nesse contexto, a criação do conhecimento 

é uma atividade essencial para se obter vantagem perante os concorrentes. Segundo Moresi 

(2001), a criação do conhecimento pode ser definida como a capacidade que uma instituição 

tem de criar, disseminar e incorporá-lo aos produtos, sistemas e serviços. O autor declara que 

o conhecimento pode ser construído por si mesmo, necessitando para isso uma forte interação 

dos diversos membros da organização por meio da experiência direta, na realização das várias 

atividades da organização. 

Assim, pode-se intuir que gerar novos conhecimentos não é apenas uma questão de 

aprender com clientes, fornecedores ou concorrentes, adquirindo-os externamente, e sim de se 

poder criá-los por intermédio de interações internas dos membros da organização. 

 O conhecimento organizacional pode ser classificado em dois tipos: explícito e 

implícito (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). O primeiro pode ser articulado na linguagem 

formal, sobretudo em palavras, expressões matemáticas, fórmulas científicas, especificações, 

manuais, procedimentos codificados e assim por diante. Esse tipo de conhecimento pode ser, 
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então, transmitido, formal e facilmente, entre os indivíduos (MORESI, 2001; NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997). 

 Para Kazi et al (2002), o explícito é captado e nutrido sem maiores dificuldades, 

tomando-se como base operações de negociação, estruturas hierárquicas organizacionais e 

procedimentos operacionais documentados pela empresa. 

O segundo tipo de conhecimento, o implícito, é mais difícil de ser articulado na 

linguagem formal. É o conhecimento pessoal incorporado à experiência individual. Este 

geralmente vem das experiências, interações, comunicações pessoais e está nas mentes dos 

praticantes. Envolve fatores intangíveis como, por exemplo, crenças, valores pessoais e 

perspectivas (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). Apesar de não poder ser articulado facilmente, 

o implícito modela a maneira com que se percebe o mundo que está em volta (KAZI et al, 

2002; MORESI, 2001; NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

De acordo com Bryant (2003), a organização deverá fornecer um contexto favorável 

para a criação do conhecimento e encorajar os trabalhadores a influenciarem os níveis de 

criatividade da empresa. Segundo o autor, à medida que o indivíduo conduz um projeto, ele 

gera novas idéias e melhora continuamente um processo de sua organização. 

Conforme Bukowitz e Williams (2002), as organizações ajudam os indivíduos a 

elevarem a eqüidade do seu conhecimento por meio de uma variedade de recursos. As autoras 

citam, dentre os principais, treinamentos, alocação do funcionário em projetos desafiadores, 

facilidade de acesso a outros membros que lidam com o conhecimento, base de dados, redes e 

bibliotecas. 

A criação do conhecimento, segundo Probst, Raub e Romhardt (2002, p. 34), é um 

processo essencial na sua gestão e tem seu foco na geração de novas habilidades, novos 

produtos, idéias melhores e processos mais eficientes. Para tal, incluem-se esforços 

direcionados da administração na produção de capacidades que ainda não estão presentes na 
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organização e que, preferencialmente, o novo conhecimento brote de qualquer parte, 

desvinculando-se esse processo dos departamentos tradicionalmente especificados para a 

edificação de novos conhecimentos, como o de Pesquisa & Desenvolvimento. 

Para Nonaka e Takeuchi (1997), as empresas criam conhecimento por meio de quatro 

principais modos, os quais envolvem a interação do implícito e explícito: socialização, 

externalização, internalização e combinação. A socialização é o processo de compartilhar 

experiências uns com os outros, criando o conhecimento implícito na forma de modelos 

mentais e habilidades técnicas individuais. A externalização converte o conhecimento 

implícito em conceitos explícitos. As empresas fazem isso usando metáforas, analogias, 

conceitos, hipóteses e modelos. É a criação do conhecimento perfeito (MORESI, 2001). A 

internalização envolve tornar o explícito em implícito. O conhecimento que é gerado pelos 

outros é absorvido pelo indivíduo e internalizado segundo as suas crenças. Por fim, o processo 

de combinação cria uma nova forma de conhecimento, reunindo conjuntos diferentes de 

conhecimentos explícitos. 

Segundo Kazi et al (2002), uma das formas de a organização criar conhecimento seria 

por meio da interação dos funcionários considerados peritos com os demais membros; para 

tal, pode utilizar-se de interações pessoais ou oficinas e conferências. Fomentando essas 

atividades, a organização poderá criar conhecimentos adequados à consolidação, 

especialmente, das atividades essenciais. 

A importância das interações para a criação e a disseminação do conhecimento 

aumenta quando se observa que o conhecimento tácito não pode ser diretamente apropriado 

pelo indivíduo, porque a sua transferência pode apenas ser imperfeita. Esse conhecimento é 

normalmente transferido pela prática, o que torna a sua disseminação lenta e custosa, criando 

a possibilidade de ser apropriado apenas mediante sua aplicação nas atividades produtivas da 

organização (OLIVEIRA JR., 2001). 
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Com isso, para o crescimento do conhecimento, parece ser fundamental a construção 

das relações sociais dentro das organizações (BRYANT, 2003), pois, quando os indivíduos 

interagem, desenvolvem alternativas, resolvem problemas, criam novo conhecimento, 

podendo fazer os seus trabalhos com maior efetividade (BRYANT, 2003; CROSSAN; LANE; 

WHITE, 1999). 

 Nesse sentido, as relações sociais existentes nas comunidades de prática constituem-se 

como fatores importantes para a construção e o compartilhamento de novos conhecimentos. 

Para Lave e Wenger (1991), um aspecto social da prática é aquele que envolve a pessoa não 

apenas com atividades específicas, mas a torna um participante completo em suas relações 

com a comunidade social. Nesse processo de interação, os autores argumentam que a prática 

compartilhada ao longo do tempo capacita os participantes a desenvolverem conhecimento 

coletivo. 

 Segundo Yoo e Ifvarsson (2002), a interação face a face entre os indivíduos representa 

a forma mais rica para a criação e o compartilhamento do conhecimento. De acordo com Yi 

(2002), uma comunidade de prática pode resultar num ambiente de incentivo ao cultivo de 

criação e compartilhamento do conhecimento, agregando valores nos âmbitos individual e 

organizacional. 

Na próxima seção, são apresentados alguns estudos sobre as atividades do 

compartilhamento do conhecimento, nas quais também se verifica a relevância das conexões 

entre os membros da organização para o seu desenvolvimento. 

 

 

2.1.2  Compartilhamento do conhecimento 

 O compartilhamento da informação é uma das variáveis mais destacadas do processo 

de aprendizado organizacional (HUBER, 1991; LEHESVIRTA, 2004). Por meio do 
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compartilhamento, as organizações podem gerar novo conhecimento, além de possibilitar que 

elas aprendam a combinar a informação disseminada entre os seus diferentes setores, gerando 

mais conhecimentos e abrindo passagem para o atualmente existente, principalmente o 

implícito. Dessa forma, contribui-se para que os membros das equipes se mantenham 

atualizados e coesos com o aumento das interações. 

Para Wagner III e Hollenbeck (2003, p. 222), “a coesão determina se uma mescla entre 

diferentes normas será encontrada em um único grupo.” Para os autores, a coesão de um 

grupo é medida pelo grau em que este se mantém unido, um aspecto que pode elevar sua 

produtividade, conforme estímulos decorrentes de alguns fatores, tais como: valores, 

interesses compartilhados, metas grupais comungadas e interações freqüentes.  

Segundo Huber (1991), a disseminação é operacionalizada com a transferência da 

informação pela organização por meio de comunicação formal (memorandos, CI’s, ofícios, 

relatórios, quadros de aviso, treinamentos, rodízio no trabalho, encontros face a face) e 

informal (intervalos, discussões na sala do bebedouro, do café, área de lazer, refeitório, 

lanchonete, encontros nos corredores, redes informais, estórias, mitos e outras formas). 

Algumas empresas valorizam os encontros informais e se preocupam com a infra-estrutura 

física, bem como com recursos tecnológicos que facilitam o compartilhamento nesses 

ambientes. 

De acordo com Lehesvirta (2004), as ocasiões mais ricas para o compartilhar do 

conhecimento parecem ser os momentos informais. Discussões incidentais próximas à 

máquina do café ou nos corredores do escritório são situações em que as interpretações 

compartilhadas podem ser criadas. 

  Entretanto, segundo Bhatt (2002), apenas parte do conhecimento torna-se pública. A 

outra parte continua ainda exclusiva no domínio do indivíduo. Esta parte não pode ser 

completamente comunicada, mas apenas percebida pelo indivíduo (NONAKA; TAKEUCHI, 
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1997). Desse modo, para melhor gerir o conhecimento, uma firma precisa de uma estrutura 

organizacional flexível e adaptável, que proporcione fluxo para que aconteçam interações 

harmônicas entre os indivíduos, facilitando o compartilhamento de suas idéias, o que poderá 

tornar seus trabalhos mais eficientes (BRYANT, 2003). 

O conhecimento individual, se não for disseminado, terá pouco efeito na base do 

conhecimento organizacional. Portanto, uma das atividades importantes para a gestão é 

facilitar os processos de interações entre empregados, tornando-os sensíveis aos estímulos que 

os levem ao compartilhamento, para que o conhecimento individual seja amplificado e 

internalizado, contribuindo para formar a base do conhecimento organizacional (BHATT, 

2002). 

O desafio é encorajar os indivíduos que estão acostumados a trabalhar numa 

organização hierárquica, a revelar e a propagar seu conhecimento implícito. Como tal, deve 

haver alguma resistência (ARGYRIS, 1991), principalmente quando lhes é pedido que 

exponham até mesmo aquelas lições aprendidas com os erros (KAZI et al, 2002).  

De acordo com Bryant (2003), quando uma organização possui uma estrutura na qual 

os seus funcionários não estão fisicamente localizados próximos uns dos outros, será 

requerida maior dedicação por parte da administração, no intuito de facilitar o processo de 

compartilhar o conhecimento. Inclusive, segundo Lesser (2000), quando da realização de um 

esforço extra por parte da administração, possibilita-se que sejam edificados relacionamentos 

positivos. 

Compartilhar o conhecimento é crítico para organizações grandes e geograficamente 

espalhadas. Contudo, ao difundi-los por diferentes localizações geográficas, os membros 

devem aumentar seus conhecimentos e também produzir um senso coletivo de realidades, 

resultando na criação do conhecimento organizacional (BHATT, 2002). 



 30 

Além disso, mesmo quando uma organização se encontra em limites geográficos 

estreitos, ela tem que se preocupar com outros aspectos que impedem a disseminação do 

conhecimento. De acordo com Yi (2002), a ignorância da existência do conhecimento e a 

deficiência nos relacionamentos são os principais obstáculos para o compartilhamento e 

conseqüentemente, para que venha a se produzir conhecimento organizacional. Dessa forma, 

quando uma organização estimula as interações, ela está ajudando a eliminar essas barreiras e 

facilitando o processo de compartilhamento. 

Atualmente, uma das práticas utilizadas nas empresas é o benchmarking, ou seja, o 

conhecimento explícito utilizado como um referencial de melhores práticas (KAZI et al, 

2002), de sorte que determinadas soluções sejam disseminadas por outras companhias ou em 

departamentos de uma mesma empresa, com os benefícios de assimilação de vantagens 

competitivas.  

Entretanto, a transferência das melhores práticas tem, no processo de gestão do 

conhecimento, aspectos capacitador e limitador. Enquanto o aspecto capacitador pode ajudar 

os indivíduos e grupos a resolverem seus problemas mais rapidamente, o aspecto limitador 

pode restringir a habilidade das pessoas de desenvolverem soluções mais adequadas, que 

talvez não existam no banco de dados de melhores práticas da organização (YOO; 

IFVARSSON, 2002), quando se limitam a um processo de simples transferência de “melhores 

práticas”. 

Outro aspecto relevante ocorre quando as organizações desenvolvem programas de 

qualidade ou algum outro tipo de projeto que, em sua concepção, podem gerar competição 

entre áreas e criar novas barreiras à disseminação do conhecimento. Wang e Ahrned (2003) 

argumentam que atitudes e perspectivas isoladas levam à proteção do conhecimento e ao 

compartilhamento restrito. 
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Por outro lado, Silveira, Kuniyoshi e Santos (2005) argumentam que uma das formas 

de se transferir conhecimento para toda a organização requer a utilização de mecanismos para 

incentivar os colaboradores, tais como o reconhecimento e a premiação. Segundo os autores, 

para o compartilhamento do implícito, as organizações não devem apenas depender de 

conversas e encontros casuais. 

Ambientes colaborativos, por outro lado, estendem fronteiras, facilitam o 

compartilhamento. Portanto, possibilitam produção geral do conhecimento. No contexto da 

gestão do conhecimento, as relações devem ser necessariamente voluntárias, explícitas e 

transparentes, permitindo uma exploração mais intensa de ligações comportamentais, pessoais 

e informais. 

O compartilhamento do conhecimento é uma escolha decorrente de decisão tomada 

por cada profissional em seu respectivo ambiente de trabalho. Diferente da divisão formal de 

estruturas de trabalho imposta pela administração, a sua disseminação é um processo social e 

informal (BHATT, 2002).  

Quando se fala em disseminação, normalmente faz-se referência à tecnologia da 

informação. Entretanto, existem muitas discordâncias com relação ao papel que essa 

tecnologia desempenha na gestão do conhecimento, embora, segundo Stollenwerk (2001), 

verifica-se elevado consenso de que uma estrutura de TI é importante no suporte à sua gestão. 

As principais divergências dizem respeito às tentativas de maximizar o conhecimento, 

esquecendo-se de que as soluções em TI devem ser adequadas aos procedimentos existentes 

nas organizações, de simples acesso e que a implementação de TI não abrange todas as 

maneiras de compartilhá-lo. 

Segundo Spender (2001), os gerentes procuram algumas orientações para tornar os 

investimentos em TI mais eficazes. Quando adequadamente investidos, o autor considera que 

aumentarão os níveis de integração e responsividade corporativa. Ele entende que, pelo uso da 
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tecnologia da informação, torna-se possível impulsionar, integrar e transferir conhecimento. 

Contudo, o autor declara que, se os gerentes buscam a utilização da TI com a finalidade de 

aumentar as chances de sucesso, talvez estejam sendo conduzidos a soluções mecanizadas, 

afastando-se gradativamente dos aspectos fundamentais da criação e compartilhamento do 

conhecimento. 

De acordo com Rodrigues Filho (2003), as ferramentas de tecnologia da informação 

são insuficientes quando consideradas isoladamente. Em sua visão, o fato de elas serem 

disponibilizadas para uso dos funcionários não significa que as pessoas desejem utilizá-las 

para o compartilhamento de suas informações. Isto porque, criar uma organização que 

aprenda a difundir os estoques de conhecimento requer mais do que instalar essa tecnologia. 

 De modo similar, Dornelas (2003) argumenta que a tecnologia e a organização 

precisam ser e estar alinhadas para que a criação e o compartilhamento do conhecimento 

deixem de ser “uma figura de retórica admitida e não concretizada e passe a ser uma 

estratégia de condução dos negócios.” Para ele, isso seria uma missão para o corpo executivo 

de uma organização que pretenda ser inovador e responsável pelo sucesso na condução dos 

negócios. 

Outro argumento que adverte sobre a utilização da tecnologia da informação é o de 

Macedo (1999, p. 98-99). A autora declara que “a disponibilização, por si mesma, de uma 

ferramenta específica, por mais alinhada que esteja com o estado da arte da tecnologia da 

informação, não é suficiente para resolver e endereçar todas as questões relacionadas ao 

processamento das informações nas organizações.” 

Complementando o aspecto da utilização da tecnologia da informação, Macedo (1999) 

argumenta que, apenas quando tecnologias adequadas são utilizadas em consonância com 

práticas efetivas, a organização consegue obter maior rendimento de seus profissionais. Isso 

engloba não apenas a capacidade de criar, mas a de observar práticas já em uso. Ainda de 
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acordo com a autora, devem-se evitar soluções tecnológicas que necessitem “modelar” a 

equipe. Assim, com tecnologias apropriadas, a organização pode fazer com que seus 

funcionários, de forma individual e coletiva, obtenham o melhor proveito de seus 

conhecimentos. 

Nesse ponto, a simplicidade de acesso torna-se um ponto crítico do processo de 

disseminação. Quando os sistemas de informação possuem facilidade de uso, a TI é 

considerada fundamental para a disponibilização de conhecimentos em grande escala, 

tornando-os acessíveis em qualquer parte, a qualquer momento e sob diversas formas. Caso 

ocorra dificuldade de acesso, as soluções em tecnologia da informação passam a ser rejeitadas 

pelos indivíduos. 

Em função dos riscos descritos, é importante que o conhecimento esteja formalizado e 

organizado para que a TI venha absorver os procedimentos organizacionais sem a necessidade 

de alterá-los de forma significativa (STOLLENWERK, 2001). 

 De acordo com Oliveira Jr. (2001), as empresas possuem conhecimento compartilhado 

e disseminado por todos. Todavia, como o conhecimento também está estocado nos 

indivíduos, em pequenos grupos ou nos departamentos da empresa, é relevante que se proceda 

à sua identificação, codificação e simplificação, para que seja compartilhado com toda a 

organização. 

 Para facilitar esse processo, Perrotti e Vasconcellos (2005) sugerem que, para a gestão 

do conhecimento prosperar, muitas tarefas estratégicas devem ser realizadas, contudo, não é 

adequado que as empresas adicionem as atividades da gestão do conhecimento às funções dos 

atuais cargos existentes. 

Já Oliveira Jr. (2001) sugere para facilitar o processo: a) o estabelecimento de uma 

linguagem comum para que os indivíduos e grupos possam expressar suas crenças; b) o 

incremento da capacidade de absorção do receptor em função do nível de conhecimento 
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relacionado já existente na empresa; c) o desenvolvimento da capacidade de reconhecer e 

assimilar conhecimento valioso do outro; e d) transformação do conhecimento dos diversos 

grupos em uma linguagem mais acessível ao resto da organização. 

 Como se vê, a organização não pode ditar as regras da coordenação e 

compartilhamento do conhecimento. Aliás, já foi referido que apenas parte do implícito é 

internalizada pela organização, enquanto a outra permanece com os empregados. Portanto, 

parece crítico para a administração encontrar um ponto comum entre o conhecimento 

individual e o organizacional e oferecer incentivos necessários para os funcionários 

disseminarem seus conhecimentos e aumentarem os conteúdos da base de conhecimento da 

organização. Sabe-se também que os empregados freqüentemente formam suas próprias 

comunidades informais das quais eles podem conseguir porções do conhecimento (BHATT, 

2002). 

 Espera-se que esses argumentos tenham apresentado uma visão de que o conhecimento 

pode ser compreendido como um ativo socialmente construído (KOGUT; ZANDER, 1992) 

pela linguagem, práticas profissionais e interações específicas ocorridas entre indivíduos e 

grupos, e devidamente entendidas e disseminadas pelas demais áreas da instituição 

(OLIVEIRA JR., 2001). 

Nunca é demais dizer que, enquanto uma organização ganha em tamanho, diversidade 

e torna-se mais forte, a sua competência em disseminar o conhecimento afigura-se como um 

fator crítico para o seu sucesso (KAZI et al, 2002). 

Nesse sentido, à medida que o conhecimento e a inovação passam a ser mais 

significativos para a vantagem competitiva da organização, aumenta a insatisfação com as 

estruturas organizacionais tradicionais (NONAKA; TAKEUCHI, 1997), de tal forma que a 

gestão do conhecimento não é a única maneira de tornar as organizações mais habilitadas a 
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encarar a dinâmica ambiental, pois requer o gerenciamento de outras variáveis, tais como o 

tamanho e a estrutura organizacional (LAWRENCE; LORSCH, 1977). 

Pela divisão do trabalho, a organização está sujeita a ter o seu conhecimento 

fragmentado em diversos níveis, sendo uma das falhas gerenciais querer solucionar esse 

problema apenas com intranet ou com qualquer outro tipo de sistema de informação. A 

organização precisa reconhecer a existência dessa estrutura fragmentada e apoiar o 

desenvolvimento, a circulação e o alinhamento das práticas que adota nessas estruturas 

(BROWN; DUGUID, 2001). Na próxima seção, aprofundando o assunto, serão discutidos 

alguns aspectos da estrutura organizacional. 

 

 

2.2  Estrutura organizacional 

Para a compreensão da estrutura organizacional, sugere-se identificar e entender os 

elementos que a compõem (CORREIA; DELLAGNELO, 2004). Da mesma forma, para 

melhor interpretá-la, parte-se do princípio de que a estrutura está sempre sendo recriada, 

sobretudo em relação às interações dos atores que a integram, o que passa um entendimento 

de que ela consegue ser dinâmica. 

Uma organização, para Lawrence e Lorsch (1977), é a coordenação de diferentes 

atividades de diversos atores com a finalidade de efetuar transações com o ambiente. Para 

esses autores, isso significa que as funções diferenciadas referem-se ao conceito de divisão do 

trabalho, carecendo de coordenação e integração para que os fins delineados sejam 

alcançados. 

Segundo Schein (1982), as organizações iniciam sua formação por intermédio das 

idéias dos indivíduos, transformando-as num esquema de uma série de atividades a serem 

executadas por duas ou mais pessoas. Para tal, deverá haver um certo grau de concordância 
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em torno dos objetivos, uma coordenação planejada das atividades e a função integradora dos 

indivíduos por meio da hierarquia de autoridade. 

Para Alves (1997), a empresa pode ser apresentada como uma estrutura de 

responsabilidades e deveres, na qual as atividades são distribuídas entre os seus membros. 

Segundo o autor, na empresa “ocorrem relações de papéis e de poder, que regulam os seus 

diversos subsistemas constituintes, que estão articulados entre si, tendo em vista os seus 

objetivos.” (p. 6). Conforme Srour (1998, p. 107), uma organização pode ser definida como 

agrupamentos especializados na produção de bens ou serviços. 

Conforme Kogut e Zander (1992), uma organização pode ser compreendida como uma 

comunidade social que se especializa de maneira proporcional à eficiência da criação e da 

transferência do conhecimento. 

Quanto à estrutura de uma organização, ela pode ser traduzida, segundo Mintzberg 

(2003), como o somatório das formas pelas quais o trabalho é dividido em tarefas distintas e a 

maneira de coordená-las. De acordo Robbins (2002), a estrutura organizacional mostra como 

as tarefas são distribuídas, agrupadas e coordenadas. 

Mintzberg (2003) ainda assinala que a estrutura organizacional compreende a 

distribuição hierárquica das pessoas dentro da empresa, delimitadas através de normas e 

regulamentos de suas atividades e do fluxo de comunicação entre elas, objetivando o alcance 

de metas. 

Assim, para se constituir uma organização, segundo Barnard (1979, p. 101), é central 

identificar pessoas dispostas a se comunicar, a contribuir com a sua ação, estando disponíveis 

para a realização de um propósito comum. 

Para auxiliar na coordenação das diversas tarefas organizacionais, Robbins (2002) 

descreve os elementos básicos a serem focados pelos administradores: a) especialização do 

trabalho; b) departamentalização; c) cadeia de comando; d) amplitude de controle; e) 
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centralização e descentralização; e f) formalização. Sobre cada um deles serão tecidas breves 

considerações. 

Um princípio para o bom desempenho no trabalho vem a ser a especialização (DAFT, 

1999). A especialização do trabalho é o grau dentro do qual as tarefas organizacionais são 

subdivididas, resultando em que os funcionários deixem de fazer a tarefa inteira (ROBBINS, 

2002). Segundo Daft (1999), esse fato pode isolar os grupos dentro da organização. 

Progressivamente, a especialização leva à idéia fundamental de divisão do trabalho por áreas, 

setores ou departamentos. 

A departamentalização é a base segundo a qual as tarefas são agrupadas e atribuídas às 

pessoas (HALL, 1984), tendo como vantagem o trabalho mais conjunto de especialistas e a 

economia de escala ao juntar indivíduos com habilidades e orientações comuns em uma 

mesma unidade (ROBBINS, 2002; WAGNER III; HOLLENBECK, 2003). 

Para Schein (1982, p. 11), as organizações conseguem melhor atingir os seus objetivos 

diferenciando-se com base nos tipos de tarefas, na localização geográfica, nos talentos 

disponíveis ou noutro fundamento lógico. 

Conforme Robbins (2002), a departamentalização define a forma pela qual as tarefas 

são agrupadas, refletindo os objetivos e atividades de cada organização. Ainda de acordo com 

o autor, as empresas podem utilizar a departamentalização por funções (atendimento ao 

cliente, pesquisa), por produto (óleo, margarina), por critérios geográficos (regional sul, 

regional norte, regional sudeste), por processos (aciaria, laminação, inspeção) e por clientes 

(grandes empresas, setor de comércio, setor de educação). 

Por cadeia de comando, Daft (1999) declara ser uma linha de autoridade indicando a 

quem cada pessoa se reporta. Contudo, Robbins (2002) aponta que a cadeia de comando 

torna-se mais irrelevante à medida que os funcionários obtêm mais liberdade para tomar 



 38 

decisões. A cadeia de comando é uma das dimensões da estrutura organizacional e possui 

maior expressão em estruturas consideradas mecânicas (WANG; AHRNED, 2003). 

A cadeia de comando é considerada um mecanismo básico para se atingir a integração 

(LAWRENCE; LORSCH, 1977). Para os autores, em organizações com pouca diversidade, 

esse instrumento já seria suficiente, ao passo que para os casos com alto grau de 

diferenciação, seriam pertinentes artifícios suplementares. 

Em termos de amplitude de controle ou amplitude da administração, essa variável 

define a quantidade de subordinados existentes sob o comando de uma chefia, determinando a 

proximidade que se tem com os seus liderados para interagir nas tarefas do dia-a-dia (DAFT, 

1999). A determinação de qual deve ser a amplitude correta, varia entre organizações e entre 

os próprios departamentos. Para definir isso, a empresa deve levar em consideração fatores 

como custo, autonomia dos subordinados, velocidade do processo de comunicação e 

flexibilidade (ROBBINS, 2002). 

Quanto à autonomia, Alves (1997) argumenta que uma empresa, ao reduzir a 

possibilidade de os funcionários decidirem sobre a melhor maneira de executar uma tarefa, 

pode, com o passar do tempo, criar uma aversão deles à participação na tomada de decisão, 

passando a uma situação de maior dependência do superior hierárquico. 

Quando uma organização é simples, o controle do trabalho, segundo Mintzberg 

(2003), basicamente está nas mãos dos operadores. A coordenação é obtida mediante 

comunicação informal. Ainda de acordo com o autor, existe um paradoxo nesse tipo de 

coordenação, pois essa forma é também considerada como um tipo de mecanismo inerente às 

organizações mais complexas, constituindo-se dos relacionamentos não-oficiais gerados no 

grupo de trabalho – estrutura informal. Para Mintzberg (2003, p. 32): “qualquer organização 

possui relacionamentos de poder e comunicação importantes que não estão escritos no papel.” 
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Em relação à centralização e descentralização, esses termos se referem ao nível 

hierárquico em que são tomadas as decisões na organização (DAFT, 1999). Na centralização, 

as decisões são tomadas próximo ao topo da empresa. A tomada de decisão numa organização 

com alto grau de centralização reflete uma determinação para supervisionar mais as atividades 

dos funcionários, tendo estes pouca influência no processo decisório, inibindo a iniciativa e 

desestimulando a criatividade. 

Já no caso da descentralização, a tomada de decisão ocorre nos níveis mais afastados 

do topo da estrutura hierárquica, o que estimula a iniciativa e favorece a criatividade na 

organização, pois os indivíduos têm mais liberdade em opinar sobre a melhor maneira de 

realizar as tarefas, facilitando o compartilhamento do conhecimento (WANG; AHRNED, 

2003). 

Nesse sentido, percebe-se que alguns esforços têm ocorrido para tornar as 

organizações mais flexíveis, demonstrando uma tendência para a descentralização. Segundo 

Mintzberg (2003), grandes mudanças e incertezas no ambiente organizacional, principalmente 

por causa da globalização, são variáveis que justificariam essa direção de flexibilização das 

estruturas das empresas. 

Por último, mas não menos importante, a formalização é a descrição das tarefas 

incluindo a documentação com regras, políticas, regulamentações, níveis de autoridade, 

responsabilidade dos departamentos e procedimentos que levam à padronização das 

atividades (DAFT, 1999; ROBBINS, 2002; WAGNER III; HOLLENBECK, 2003). 

Todavia, conforme já enunciado anteriormente, nas organizações há uma rede de 

relações sociais que não é representada no organograma. Para Mintzberg (2003), a estrutura 

organizacional das empresas não funciona apenas com os parâmetros formais estabelecidos, 

há também a parte informal que surge por meio da interação das pessoas. As ocasiões mais 

ricas para o compartilhamento do conhecimento parecem, segundo Lehesvirta (2004), ser as 
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circunstâncias informais. De acordo com Wang e Ahrned (2003), quando uma organização 

tem um alto nível de formalidade, o compartilhamento do conhecimento é mais restrito do que 

nas que possuem níveis menores. 

 Para melhor compreender as estruturas organizacionais, nas seções seguintes, serão 

apresentados os principais tipos de estruturas baseadas em dimensões tradicionais 

(hierárquica, funcional e centralização) utilizando-se de variáveis descritas anteriormente 

nesta seção, sendo incorporada a essas dimensões, a informal. Por fim, apresenta-se um 

modelo de estrutura organizacional que incorpora outras três novas dimensões, elaborado para 

descrever os desafios estruturais na era do conhecimento. 

 

 

2.2.1  Estrutura mecânica 

 Estruturas mecânicas ou burocráticas são aquelas com tarefas operacionais bastante 

rotineiras, realizadas através de especialização, regras e regulamentos formalizados, tarefas 

agrupadas por departamentos, autoridade centralizada, pequena amplitude de controle e são 

estruturas nas quais o seu processo decisório acompanha a cadeia de comando (ROBBINS, 

2002; WANG; AHRNED, 2003). 

 Para alguns ambientes, a estrutura mecânica pode ser adequada. De acordo com 

Nonaka e Takeuchi (1997): 

 

Uma estrutura burocrática funciona bem quando as condições são estáveis, 
pois enfatiza o controle e a previsibilidade de funções específicas. A 
estrutura burocrática, que é altamente formalizada, especializada, 
centralizada e dependente da padronização dos processos de trabalho para 
coordenação organizacional, é adequada à realização eficiente do trabalho de 
rotina em larga escala. É comum em setores estáveis e amadurecidos que 
lidam com um tipo de trabalho predominantemente racionalizado e repetitivo 
(NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 186). 
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Para Wang e Ahrned (2003), as organizações mecânicas demonstram características 

conforme a figura 1 (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 (2) – Características das organizações com estrutura mecânica 
Fonte: Adaptado de Wang e Ahrned (2003, p. 54) 

 

Na estrutura mecânica, a dimensão funcional indica que as atividades da organização 

são marcadas pela especialização, conduzindo a uma separação departamental rígida. As 

camadas hierárquicas são bem definidas, conforme indica a dimensão hierárquica, a tomada 

de decisão é centralizada, bem como há um baixo desenvolvimento de relações informais 

(WANG; AHRNED, 2003). 

Para Katz e Kahn (1978, p. 100): “a uniformidade, a rotina e a fragmentação de 

comportamento contrariam não somente o fator de diferenças individuais como também as 

necessidades das pessoas para autodeterminação, espontaneidade, realização e a expressão 

individual de perícias e talentos.” 

Por essa razão, de acordo com Wang e Ahrned (2003), um alto nível de formalidade, 

produtos estabelecidos, processo de comunicação formal e pouca liberdade individual de ação 

restringem o compartilhamento do conhecimento. 

Dimensão 
hierárquica 

Descentralização e 
delegação 

Dimensão 
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Relação 
informal 
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Nesse sentido, quando o processo comunicativo organizacional prioriza a elaboração 

de manuais e demais formalidades, segundo Tocoline e Pereira (2004), o processo de 

compartilhamento do conhecimento pode ser desaprendido pelos funcionários, pois, na 

verdade, essas instituições reduzem o contato humano. 

Da mesma forma, para Correia e Dellagnelo (2004), quanto maior a padronização, 

menor a interferência do empregado sobre a forma com que seu trabalho pode ser realizado, 

inibindo as possibilidades de comportamentos alternativos e, conseqüentemente, dificultando 

o processo criativo. 

Os enfoques mecanicistas da organização, segundo Morgan (1996, p. 38), têm 

algumas limitações, considerando que esses enfoques podem: 

a) criar formas organizacionais que tenham dificuldades de adaptação às situações de 

mudança – essas organizações são projetadas para alcançarem objetivos 

predeterminados, não sendo planejadas para a inovação. Os problemas são resolvidos 

por meio da política organizacional, dos procedimentos e dos padrões de 

especialização existentes, podendo ter como resultado o desinteresse na solução de 

novas demandas, tendo em vista não haver respostas no banco de soluções da 

empresa; 

b) gerar um tipo de burocracia sem significado e indesejável – as definições mecanicistas 

das responsabilidades dos cargos estimulam membros da organização a terem atitudes 

limitadas ao que lhes forem prescritos, inclusive servindo para justificar os erros. A 

estrutura fragmentada conduz ao aparecimento de um processo competitivo entre os 

departamentos, levando à falta de cooperação na busca dos objetivos da instituição e na 

definição da repartição do orçamento global da empresa;  

c) ter um efeito desumanizante sobre os empregados, especialmente os de níveis 

hierárquicos mais baixos – a organização mecânica tende a limitar o desenvolvimento 
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das capacidades humanas, pois em função da tomada de decisão centralizada na cadeia 

hierárquica, os funcionários dispõem de menos oportunidades para contribuir com 

sugestões criativas e inteligentes. 

Destaca-se que “a estrutura de uma organização produz efeitos generalizados sobre o 

comportamento e a produtividade internos à empresa e sobre sua capacidade de prosperar em 

face às pressões ambientais competitivas” (WAGNER III; HOLLENBECK, 2003, p. 300) e 

sabe-se que os gestores possuem um importante papel dentro das estruturas organizacionais. 

Segundo Spender (2001), eles questionam e influem na empresa, bem como procuram 

subordinar os diversos sistemas organizacionais, entre eles o sistema do conhecimento, aos 

objetivos da organização. Entretanto, esses sistemas possuem propriedades semi-autônomas, 

cujas tendências evolucionárias desafiam constantemente a criatividade dos administradores. 

Nas abordagens tradicionais, o pensamento administrativo, segundo Aktouf (1996), 

tinha como proposta canalizar as atitudes dos funcionários para o “desejável” e “normal” no 

sentido almejado pelos dirigentes. 

O funcionário, segundo essa tradicional linha de pensamento, é sempre aquele que tem 

que executar o que lhe é indicado. Ele seria considerado um animal “mecânico psicológico” 

(AKTOUF, 1996, p. 32). Essa tendência parece que ainda sobrevive. Para exemplificar, o 

autor relaciona algumas razões que indicam essa continuidade (op. cit., p. 34-35): 

a) a crença em ferramentas miraculosas (equipes semi-autônomas, círculos de qualidade, 

administração da cultura); 

b) a crença em estruturas miraculosas (departamentalizadas, por projetos); 

c) a confiança ilimitada em soluções técnicas através de hardwares (computadores e 

demais equipamentos) e softwares (programas para o funcionamento dos 

computadores e equipamentos); 

d) a falta de investimentos para a qualificação de funcionários. 
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Ao que parece, é possível que várias organizações ainda sejam influenciadas pelos 

pensamentos clássicos, ocasionando, provavelmente, impactos durante a elaboração de 

projetos destinados à gestão de seus diversos processos organizacionais. 

Considerando-se que as organizações possuem divisões, uma atividade relevante 

consistiria em desenvolver interações entre as suas diversas áreas (LAWRENCE; LORSCH, 

1973, 1977). Salienta-se, contudo, que cada equipe desenvolve características próprias, o que 

pode complicar o processo de coordenação em torno da união de esforços. Como uma 

organização, segundo Lawrence e Lorsch (1977), não é apenas um sistema mecânico no qual 

uma das partes pode ser alterada sem produzir efeitos em outras, há que se reconhecer a 

propriedade de interdependência entre as partes, o que justificaria as conseqüências que 

normalmente ocorrem em outras áreas. Portanto, considera-se o processo de interação 

importante e por meio dele uma organização pode modificar suas estruturas de comunicação e 

de autoridade (LAWRENCE; LORSCH, 1977). 

Portanto, destaca-se que a idéia de divisão e coordenação de atividades ultrapassa a 

concepção de um quadro estrutural estático. Quanto maior for a quantidade de canais de 

comunicação abertos entre os funcionários, maior a possibilidade de inovação, pois quando 

existem dificuldades de acesso às informações ocorrem bloqueios à criatividade (CORREIA; 

DELLAGNELO, 2004). Assim, uma estrutura organizacional deve reforçar as interações para 

incrementar a criação e disseminação dos conhecimentos de seus membros. 

A próxima seção apresenta uma estrutura organizacional com menor formalização e 

que envolve a participação dos funcionários no processo decisório, com linhas mais 

horizontais e flexíveis. 
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2.2.2  Estrutura orgânica 

A estrutura organizacional das empresas não funciona apenas com os parâmetros 

formais estabelecidos; há também a parte informal que surge por meio da interação entre as 

pessoas (MINTZBERG, 2003). Sob contextos que variam, é relevante notar que os indivíduos 

da organização são capazes de contestar a propriedade do que estão fazendo e de alterar sua 

ação, levando em conta as novas situações (MORGAN, 1996). 

Em ambientes competitivos, a estrutura orgânica surge como uma forma mais 

adequada, pois esse tipo de estrutura se utiliza de equipes multifuncionais para as suas 

atividades, possui baixa formalização, tem uma ampla rede de informações, possui a 

autoridade e o controle descentralizados, bem como envolve a participação de funcionários no 

seu processo decisório (ROBBINS, 2002; WANG; AHRNED, 2003). 

Por intermédio da baixa formalização das estruturas orgânicas, é possível elevar a 

diversidade de grupos na instituição. Wagner III e Hollenbeck (2003, p. 210) consideram ser 

um grupo na organização “um conjunto de duas ou mais pessoas que interagem entre si de tal 

forma que cada uma influencia e é influenciada pelas outras.” Na formação de um grupo, os 

membros definem características que lhes são inerentes. Dentre as principais, os autores citam 

a identificação das pessoas umas com as outras, a constante interação, a interdependência dos 

papéis, o sentimento de pertencimento e o compartilhamento de normas comuns, promovendo 

a coesão dos membros na empresa. Assim, o grupo procura estabelecer condições para 

sobrevivência a longo prazo. 

A coesão de um grupo, segundo Wagner III e Hollenbeck (2003), é um aspecto que 

contribui para aumentar a sua produtividade, podendo ser mensurada pelo grau com que ele se 

mantém unido. Segundo os autores, alguns fatores estimulam a coesão do grupo, tais como: 

valores compartilhados, freqüentes interações e o seu próprio tamanho. De acordo com 
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Mintzberg (2003), os grupos são formados de acordo com as similaridades, conforme o que as 

pessoas fazem ou produzem nas organizações. 

No desenvolvimento da organização, Lawrence e Lorsch (1973, 1977) destacam 

modificações que provocam o ajustamento entre ela e as demandas do ambiente, bem como 

alterações nela ocorridas face às necessidades individuais de seus membros. Os autores 

sugerem exemplos relacionados a alterações que capacitem unidades específicas a 

conduzirem transações de modo mais eficiente com partes de seu ambiente, da mesma forma 

que tornem as pessoas mais motivadas a contribuir para os objetivos organizacionais.  

 Assim, mudanças ambientais podem estabelecer alterações nas estruturas 

organizacionais. Isso aconteceu com o aparecimento do computador, levando muitas 

empresas a criarem unidades específicas de serviços de informática para administrar as 

demandas por sistemas informatizados gerados, em razão dos novos métodos de trabalho 

trazidos pelo computador, bem como promovendo o desfazimento dessas estruturas em 

função de novas alterações no ambiente, tais como o aumento da capacidade de 

processamento e armazenamento dos equipamentos, redução de seus custos e simplificação de 

sistemas operacionais. 

Para Wang e Ahrned (2003), as estruturas orgânicas são vistas como entidades 

complexas e sociais caracterizadas por desenhos organizacionais mais horizontais e flexíveis. 

Conforme a figura 2 (2), a distribuição das atividades está, em menor intensidade, atrelada à 

tradicional separação departamental, sendo as equipes multifuncionais, conforme sinaliza a 

dimensão funcional. Na dimensão hierárquica, observa-se a existência de menos camadas do 

que nas organizações de estruturas mecânicas. Nas organizações orgânicas, há um nível maior 

de informalidade, de descentralização do poder e do controle. Ainda segundo Wang e Ahrned 

(2003), nesse tipo de estrutura, além das características mencionadas, há mais liberdade a 

partir das regras, mais comunicação, tomada de decisão menos verticalizada, mais autonomia, 
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encorajamento da interação, gerando redes informais, fatores estes considerados importantes 

mecanismos para se criar novo conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 (2) – Características das organizações com estrutura orgânica 
Fonte: Adaptado de Wang e Ahrned (2003, p. 54) 

 

As redes informais nas organizações, mesmo podendo ter um caráter temporário, 

constituem estruturas auto-organizantes que se configuram como instrumentos importantes 

para as empresas no enfrentamento dos desafios relacionados à era do conhecimento, 

inclusive na capacidade de lidar com os imprevistos (MACEDO, 1999). Assim, as estruturas 

organizacionais podem sofrer o efeito de diversas formas que sobre elas se sobrepõem ou 

emergem simultaneamente ao desenho mais formal para auxiliar na sua adequação em razão 

dos ambientes de incerteza. 

Para Mintzberg (2003), os elementos da estrutura organizacional devem ser 

selecionados para se alcançar uma harmonia interna e uma compatibilidade com o ambiente 

no qual a instituição está inserida. 

A atual situação das organizações, de acordo com Alves (1997), revela que as práticas 

coercitivas estão se reduzindo, posto que a zona de aceitação – área de obediência às ordens 

do superior hierárquico – tem diminuído de amplitude. Assim, torna-se possível maior 
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autonomia e, conseqüentemente, maior probabilidade de interação entre os membros de uma 

organização. 

Quanto à participação dos empregados na tomada de decisão, julga-se ser uma 

condição boa para a empresa. Correia e Dellagnelo (2004) consideram que, quando isso 

ocorre, espera-se que a organização responda mais rápido às contingências, motive os 

empregados na realização de trabalhos relevantes e libere os gestores de decisões cotidianas. 

Para os autores, a “elevada participação na tomada de decisão contribui para a flexibilidade 

organizacional.” (CORREIA; DELLAGNELO, 2004). 

A seção seguinte apresenta um modelo de estrutura de organizações baseadas no 

conhecimento, no qual reflete a importância da interação e inclui novas dimensões para 

descrever os desafios estruturais na era do conhecimento. 

 

 

2.2.3  Dimensões estruturais das organizações baseadas no 

conhecimento 

No mundo dinâmico é importante que as organizações criem e renovem suas 

capacidades centrais – aquelas difíceis de imitar, valiosas e fundamentais para a organização 

(WANG; AHRNED, 2003). 

Em sua dinâmica com vários ambientes, as organizações tentam atingir objetivos e 

executar atividades em variados graus de complexidade. À medida que a interação com um 

dado ambiente em mutação as pressionam, surgem adaptações internas (SCHEIN, 1982, p. 

176). Conforme o autor, as adaptações ocorrem tendo-se em vista que as organizações são 

sistemas complexos. 
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Segundo Mariotti (1999, p. 19), sistema complexo “quer dizer diversidade, 

convivência com o aleatório, com mudanças constantes e com a conflituosidade, e ter de lidar 

com tudo isso mobilizando potenciais criadores e transformadores.” 

Na nova economia, de acordo com o que foi apresentado na introdução desta 

dissertação, a construção das capacidades centrais da instituição requer fluxo constante de 

conhecimento dentro e fora dela, desenvolvendo novas formas de estruturas organizacionais. 

Para uma gestão efetiva do conhecimento, Wang e Ahrned (2003, p. 57-58) propõem: 

a) remoção de fronteira – construindo uma estrutura ligada por identidade e confiança 

organizacionais, a instituição pode expandir o seu conhecimento para além das 

fronteiras espaciais sem impedimento da estrutura de controle formal; 

b) fluidez – desenvolvendo formas organizacionais para facilitar o fluxo do 

conhecimento e permitir que ocorra um impacto maior no desempenho da instituição, 

pois a gestão do conhecimento demanda fluxo de conhecimento, ao invés de estoques; 

c) interatividade – promovendo as relações informais para aumentar as interações e, 

conseqüentemente, o conhecimento implícito, que é um aspecto relevante para a 

gestão do conhecimento. Assim, a instituição possibilita o aumento do conhecimento 

organizacional e pode tornar as tarefas dos indivíduos mais eficientes; 

d) flexibilidade – criando uma estrutura flexível, ao invés de rígida, permitindo re-

estruturação apropriada, no momento adequado, tanto do conhecimento como dos 

grupos de pessoas, para satisfazer as necessidades da organização, esta pode produzir 

resultados baseados no conhecimento 

Para fazer funcionar organizações baseadas no conhecimento, então, a sua estruturação 

precisa incorporar dimensões em um nível superior, baseadas em processos dinâmicos 

(WANG; AHRNED, 2003). Para os autores, tal nível é caracterizado por relações: apoiadas 

na confiança, orientadas e interativas externamente, além de emocionalmente inclusivas. 
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Essas características são consideradas pelos autores como significativas na passagem das 

estruturas orgânicas às baseadas no conhecimento, mesmo que persistam traços 

institucionalizados das estruturas tradicionais nessa transição de uma à outra, como 

representado na figura 3 (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 (2) – Estrutura das organizações baseadas no conhecimento 
Fonte: Adaptado de Wang e Ahrned (2003, p. 60) 

 

Quanto aos traços existentes nas estruturas tradicionais, observa-se pela figura 3 (2), 

que nas organizações baseadas no conhecimento, a distribuição das atividades está em menor 

intensidade ligada à clássica separação departamental, tendo equipes multifuncionais, 

conforme sinalizado na dimensão funcional. Na dimensão hierárquica, verifica-se a existência 

de menos camadas do que nas de estruturas mecânicas. Assim como nas orgânicas, há nas 

organizações baseadas no conhecimento um maior nível de descentralização do poder e do 

controle. 

Contudo, a relação informal apresenta-se mais acentuada nas organizações baseadas 

no conhecimento do que nas com estrutura orgânica. Wang e Ahrned (2003) sugerem que haja 
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nas organizações baseadas no conhecimento, mais liberdade, maior fluxo na comunicação, 

mais autonomia e maior encorajamento das interações. 

A relação informal foi incorporada por Wang e Ahrned (2003) como uma quarta 

dimensão utilizada para descrever a evolução de uma estrutura a um nível superior. Para eles, 

as relações informais desempenham um papel importante para romper fronteiras, promovem a 

proliferação de redes internas e externas, facilitando o fluxo do conhecimento, bem como 

favorecem a interatividade e a formação de estruturas flexíveis. 

Com efeito, a relação informal alimenta-se da interação interorganizacional, 

multifuncional e interpessoal, não explicitada nos organogramas das empresas. Portanto, o 

grau e a forma pela qual a estrutura informal é desenvolvida refletem os componentes da 

percepção e julgamento dos funcionários sobre a visão dos sistemas organizacionais (WANG; 

AHRNED, 2003).  

 Quanto às demais dimensões, observa-se que a relação apoiada na confiança permite a 

comunicação eficiente e sem barreiras, propiciando a compreensão clara da visão e estratégia 

organizacionais em diversos níveis (WANG; AHRNED, 2003). Em função da necessidade de 

se compartilhar o conhecimento, as estruturas baseadas no conhecimento devem ser apoiadas 

na confiança em vez de serem apoiadas no controle (TEIXEIRA; POPADIUK, 2003; WANG; 

AHRNED, 2003). 

 Segundo Wang e Ahrned (2003), quando a organização possui relações apoiadas na 

confiança, encoraja o desenvolvimento de uma política transparente, comunicação eficiente e 

habilidades colaborativas, derrubando barreiras e gerando otimismo entre os seus membros 

para o compartilhamento do conhecimento. 

 Já as relações orientadas e interativas externamente refletem o grau de abertura da 

estrutura e a ambigüidade da fronteira organizacional, assim como a competitividade do 

ambiente (WANG; AHRNED, 2003). Para os autores, atitudes e perspectivas insulares levam 



 52 

à proteção do conhecimento, de modo que o compartilhamento fica restrito, ao contrário de 

ambientes colaborativos que ampliam as fronteiras, abrem espaço para o compartilhamento, o 

fluxo e a produção geral do conhecimento. 

 No contexto da gestão do conhecimento, relações externas são necessariamente 

voluntárias e transparentes, permitindo uma exploração mais profunda de ligações pessoais e 

informais, necessitando, para essas interações, de uma estrutura gerada a partir de acordos que 

as guiem, em vez de procedimentos internos e de rotinas rígidas (WANG; AHRNED, 2003). 

 Por fim, segundo Wang e Ahrned (2003), as relações emocionalmente inclusivas 

possibilitam a estruturação diferenciada, permitindo que os membros organizacionais 

detenham valores e competências de maneira personalizada, e ensejam oportunidade para a 

criatividade e a inovação dentro de um contexto cultural cercado de coerência. Contribuições 

criativas são encorajadas pela sinergia de emoções positivas e experimentação, a fim de se 

alcançar a diversidade. 

 Para resumir as características dos modelos de estruturas organizacionais apresentados 

nesta seção, elaborou-se o quadro 1 (2) o qual elenca as sete dimensões estruturais definidas 

por Wang e Ahrned (2003) e as propriedades de cada uma, em razão de aspectos abordados 

por diversos autores utilizados nesta parte da fundamentação teórica. 

No referido quadro, indica-se também o grau de incidência das características de cada 

dimensão, objetivando fornecer uma visualização mais direta na identificação e no 

entendimento dos componentes de cada tipo, sobre os quais foram tecidas algumas 

considerações ao longo dessas seções. Para tal, utilizou-se as variáveis “alta”, “média” e 

“baixa” para refletir o grau de incidência das características das dimensões estruturais nos 

modelos apresentados – mecânico, orgânico e baseado no conhecimento. 
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Tipos de estruturas Dimensões 
estruturais 

Características das dimensões 
estruturais 

Mecânica Orgânica Baseadas no 
conhecimento 

Funcional Foco na especialização de atividades, 
tarefas rotineiras e agrupadas por 
departamento. 

Alta Baixa Baixa 

Hierárquica Níveis de hierarquia verticalizados. Alta Baixa Baixa 

Centralização Controle rígido; processo decisório 
centralizado; pouca autonomia. 

Alta Baixa Baixa 

Relação informal Política transparente; poucos 
regulamentos, normas e procedimentos; 
interatividade; proliferação de redes; 
formação de estruturas flexíveis e 
comunicação informal. 

Baixa Média Alta 

Apoiada na 
confiança 

Comunicação eficiente e sem barreiras; 
compreensão clara da estratégia 
organizacional; política transparente; 
processo colaborativo desenvolvido. 

Baixa Média Alta 

Interativa e 
orientada 
externamente 

Relações externas e abertura da 
estrutura. 

Baixa Média Alta 

Emocionalmente 
inclusiva 

Contexto cultural cercado de coerência; 
valores compartilhados; senso para 
experimentações; diversidade interna. 

Baixa Média Alta 

Quadro 1 (2) – Grau de incidência das características das dimensões estruturais 
Fonte: Conceitos destacados pelo autor na fundamentação teórica 

 

Diversos aspectos, aqui abordados, sinalizam a importância das relações sociais para a 

constituição e a integração dos diferentes grupos. Nesses processos, muitas vezes os interesses 

são múltiplos e às vezes não-cooperativos (OLIVEIRA, R., 2004), potencializados pelas 

diferenças entre os grupos (LAWRENCE; LORSCH, 1973, 1977). Portanto, estimular as 

relações sociais dentro de uma empresa pode ser uma variável relevante para o aumento do 

compartilhamento do conhecimento, da confiança recíproca entre os grupos e para o alcance 

dos objetivos organizacionais. 
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Na próxima seção serão apresentados alguns estudos do capital social, tendo-se em 

vista a sua importância para a integração e coordenação de diferentes grupos existentes e 

atuantes na estrutura organizacional, mais identificados com o contexto das empresas 

baseadas no conhecimento. 

 

 

2.3  Capital social 

 O termo capital social é utilizado para descrever recursos relacionais usados para o 

desenvolvimento de indivíduos em uma comunidade social (COLEMAN, 1988; PUTNAM, 

2000; TSAI; GHOSHAL, 1998). Esse capital pode ser entendido como a capacidade de 

interação dos indivíduos com os que estão à sua volta – parentes, amigos, colegas de trabalho 

(COLEMAN, 1988).  

Na economia globalizada, segundo Kanter (1996), observa-se que o sucesso das 

organizações origina-se, em grande parte, de seus vínculos com outras. As organizações 

extraem forças tanto do capital social apoiado no relacionamento quanto do capital financeiro 

(op. cit., p. 440). Para Tsai e Ghoshal (1998), o capital social tem efeitos significativos nos 

níveis de troca e combinação de recursos dentro de uma instituição, podendo afetar o seu 

funcionamento e contribuir na habilidade de ela gerar valores. 

Portanto, uma teoria que trate de relacionamentos sociais parece ser adequada a avaliar 

o processo de criação e de disseminação do conhecimento, bem como a estabelecer vínculo 

com estruturas organizacionais nas quais eles acontecem, tendo-se em vista a importância 

exercida das interações nesses assuntos em questão. 

Para melhor compreender o capital social, a próxima seção apresenta a importância, 

algumas definições e as dimensões do capital social, situando sua utilização no trabalho. 
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2.3.1  Importância, definições e dimensões do capital social  

De acordo com Alves (2003, p. 14), à medida que a religião, a família e outras 

instituições geradoras de normas e valores para a vida humana passam por modificações, os 

indivíduos ficam propensos a superestimar o significado da organização empresarial em suas 

vidas. Assim, fortalece-se o capital social organizacional como um dos recursos produtivos 

que pode facilitar as ações que se referem aos negócios da firma. 

Contudo, de acordo com Lesser (2000), as mudanças no ambiente empresarial têm 

reduzido as oportunidades para as pessoas construírem uma fonte valiosa desse recurso. Antes 

dos processos de re-estruturação, re-engenharia e downsizing, ocorridos nas duas últimas 

décadas, os indivíduos permaneciam por mais tempo nas instituições, o que facilitava o 

desenvolvimento de redes informais entre eles, inclusive entre os pertencentes às distintas 

divisões existentes na organização. 

Coleman (1988) e Putnam (2000) definem o capital social como a coerência cultural e 

social internas a uma comunidade, bem como as normas e os valores que governam as 

interações entre as pessoas e as instituições as quais elas pertencem. Esses autores destacam o 

capital social como o insumo para o alcance de objetivos compartilhados. 

Para Putnam (2002, p. 179), outras formas de capital social, tais como “as normas e as 

cadeias de relações sociais, multiplicam-se com o uso e minguam com o desuso. Por todos 

esses motivos, cabe esperar que a criação e dilapidação do capital social se caracterizem por 

círculos virtuosos e círculos viciosos.” 

Ainda de acordo com Putnam (2002, p. 177): “o capital social diz respeito às 

características da organização social, como confiança, normas e sistemas, que contribuam 

para aumentar a eficiência da sociedade, facilitando as ações coordenadas. [...] o capital social 

facilita a cooperação espontânea.” 
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Chester Barnard aponta a cooperação como um combustível fundamental para o 

desenvolvimento da instituição e que a mesma é dirigida pela liderança do executivo. 

Segundo o autor, as pessoas são participantes das atividades organizacionais e essas ações são 

conscientemente coordenadas (BARNARD, 1979). 

Contudo, Locke (2001, p. 257-258) descreve que “ter uma boa reputação ou dispor dos 

apoios institucionais corretos, por si mesmo, não induz os indivíduos racionais à cooperação, 

mesmo quando é seu interesse próprio fazê-lo”, sendo válido conhecer algo mais sobre os 

traços qualitativos que agregam os membros de uma organização entre si, levando-os  

à colaboração. 

Mesmo assim, de acordo com Locke (2001), a maioria das pessoas está inclinada a 

ajudar outras que já conhecem. Entretanto, o autor adverte que, em muitas situações, não se 

dispõe de informações completas dos outros membros do grupo. Portanto, permitir e estimular 

que essas informações sejam disseminadas pode auxiliar no processo de cooperação do grupo. 

Para existir a colaboração, há necessidade de se confiar mutuamente. Contudo, essa 

confiança não poderá ser construída se os atores não tiverem condições de assumir 

compromissos entre si, pois eles tenderão a renunciar a muitas oportunidades de trabalhos 

coletivos e de expor os seus conhecimentos. Portanto, segundo Putnam (2002), parece 

essencial a existência de confiança para que haja a cooperação espontânea e 

conseqüentemente a eficiência da organização no alcance de seus objetivos organizacionais. 

Nahapiet e Ghoshal (1998) consideram que o capital social consiste no conjunto dos 

atuais e potenciais recursos pertencentes a uma pessoa ou comunidade, embutidos na rede de 

relações sociais. Similarmente, Bourdieu (2003) o considera em função do conjunto de 

recursos atualmente presentes ou potenciais que estão ligados a uma rede durável de relações 

sociais. Nessa rede, as ligações são permanentes e úteis, bem como baseadas em trocas 
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materiais ou simbólicas, cujos vínculos podem não estar relacionados à proximidade do 

espaço físico. 

O conceito de capital social, segundo Lazzarini, Chaddad e Neves (2000, p. 10), 

refere-se “à habilidade de firmas ou indivíduos em gerar valor a partir da rede de relações 

sociais nas quais estão inseridos.” Para os autores, esse conceito tem aplicações para o 

desenvolvimento econômico mediante estímulos de relações estáveis e para as estratégias 

baseadas em recursos das empresas, e, nesta utilização, o capital social seria um recurso 

específico e difícil de ser imitado (op. cit., p. 12). 

Em Melé (2003), o capital social pode produzir lucros tal como outras formas de 

capital – capital físico e humano. O autor ressalta que o capital social facilita a interação entre 

unidades da organização produzindo inovações, reduz a taxa de turnover (taxa que indica a 

porcentagem de pessoas que deixam as empresas para trabalhar em outras) e a de fechamento 

de empresas, ajuda a carreira do executivo e os trabalhadores a encontrarem empregos. 

Para as organizações, o capital social pode ser definido como sendo um recurso que 

reflete o caráter das relações sociais ocorridas dentro das empresas (LEANA; VAN BUREN 

III, 1999). Sob esse ângulo, o capital social organizacional seria percebido por meio da 

orientação coletiva para a realização de metas da confiança partilhada dos membros (LEANA; 

VAN BUREN III, 1999). 

Segundo Uphoff (2000), o comportamento coletivo em busca de benefícios mútuos faz 

surgir o capital social, de modo que os mecanismos de participação organizacional tornam-se 

oportunos, principalmente, para enfrentar mudanças ambientais que atingem as instituições 

(LEANA; VAN BUREN III, 1999; PRUSAK; COHEN, 2001). Como estratégias 

organizacionais, os mecanismos podem proporcionar eficácia à empresa no enfrentamento das 

situações adversas do ambiente. 
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Em Peres (2000), o capital social equivale ao tecido social, ou à “cola invisível” que 

mantém a união das pessoas. Segundo o autor, o capital social está baseado na confiança entre 

os indivíduos e nas redes de relacionamentos existentes entre as pessoas e os grupos sociais 

que compõem as comunidades. Os laços de confiança podem crescer em virtude da rede 

social que se forma, variando em qualidade e densidade. Ele considera que o capital social é 

um facilitador ou lubrificador de transações sociais. Mesmo assim, Peres (2000) sugere que o 

capital social necessita de estímulos para aumentar o seu estoque, demandando investimentos 

e tempo para se construir e mantê-lo elevado. 

Segundo Lesser (2000), o capital social é um bem público, ou seja, não é possuído por 

um determinado indivíduo, mas se distribui e depende de todos os componentes da rede. Ele 

está localizado nas relações interpessoais, intergrupais e assim por diante. Portanto, de acordo 

com o autor, uma determinada pessoa pode ter dificuldade em alterar sozinho o nível de 

capital social de uma equipe, pois o mesmo não é propriedade de uma pessoa em particular 

que dele se beneficie no grupo, mas pertence à toda coletividade. 

Como bem público, considera-se o capital social valioso porque está disponível e é 

expressivo para muitos. Todavia, analisá-lo é difícil, pois, enquanto o bem privado é criado e 

consumido, o bem público aumenta em extensão e valor quando é utilizado. Os economistas 

denominam esse fato de “externalidades de rede positiva” (SPENDER, 2001, p. 28). O bem 

público facilita os processos de uma comunidade e sua extensibilidade atende a uma 

comunidade inteira sem ser consumido (op. cit., p. 44). 

Para melhorar as condições de participação dos funcionários no alcance dos objetivos 

organizacionais e assegurar a sobrevivência e o destaque da empresa, considera-se estratégica 

a acumulação de capital social composto pela existência de uma rede de relações, cooperação 

e confiança entre os atores (JUNQUEIRA; TREZ, 2004). 
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Para Junqueira e Trez (2004), a participação e o compromisso são dimensões 

necessárias à formação do capital social, sendo importante que as organizações tenham 

normas claras para regular as relações interpessoais pautadas pelo exercício da confiança. 

Ainda segundo os autores, a presença dessas características na organização “permitirá que se 

acumule um capital que não é de cada um, mas da coletividade, que surge da intensidade da 

interação entre seus membros para sua sobrevivência e eficácia.” (JUNQUEIRA; TREZ, 

2004). 

Conforme citado anteriormente, uma das bases para a construção do capital social é a 

confiança coletiva e não apenas a individual. Segundo Lopes e Cabelleira (2004), coletivos 

inteligentes devem ser construídos com base na confiança mútua disseminada entre os 

indivíduos. A confiança pode ocorrer em maior ou menor grau, porém, de qualquer maneira, 

ela deve estar presente. 

A confiança é considerada tanto um pré-requisito quanto resultado da ação coletiva, 

um elemento-chave para que pessoas trabalhem juntas em atividades destinadas à construção 

de capital social e ao alcance de resultados organizacionais (LEANA; VAN BUREN III, 

1999; LOCKE, 2001; NAHAPIET; GHOSHAL, 1998; PUTNAM, 2000). Já para Fukuyama 

(1995), ela é um fator vital para a prosperidade econômica. 

Confiar em uma pessoa significa acreditar que ela se comportará de maneira a não nos 

prejudicar (LOCKE, 2001); algo que se desenvolve entre dois ou mais atores em um contexto 

ou relacionamento particular, gerando bons resultados para as partes (LOCKE, 2001). A 

confiança, para Wang e Ahrned (2003), é essencial nas relações dos membros da organização 

tendo como conseqüências o desenvolvimento da transparência, a comunicação eficiente e o 

compartilhamento do conhecimento.  

Ainda de acordo com Locke (2001), existem duas perspectivas para se analisar a 

confiança. Pela primeira, confiança é um produto de interações de longo prazo, relacionadas 
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às tradições históricas. Na segunda, é decorrente de interesses próprios com cálculos de custos 

e benefícios de atores maximizadores de utilidade, resultado racional do conjunto de 

oportunidades e limitações do ambiente. 

Segundo Lazzarini, Chaddad e Neves (2000), um indivíduo pode preferir transacionar 

com parceiros conhecidos ou com reputação estabelecida, a confiar em arranjos contratuais 

para dissolver conflitos que possam surgir. Além disso, a confiança é uma fonte de capital 

social que pode afetar os custos de transação entre as pessoas (LAZZARINI; CHADDAD; 

NEVES, 2000; LEANA; VAN BUREN III, 1999; UPHOFF, 2000). 

Para Locke (2001), a confiança pode ser construída e alguns fatores podem promovê-

la, tais como capital social, associativismo e existência de determinadas instituições-chave. 

De acordo com o autor, ações coletivas no grupo e encontros educacionais, mesmo em 

contextos em que os supostos pré-requisitos necessários para essas ações não estejam 

evidentes, são maneiras de se desenvolvê-la. 

Segundo Lesser (2000), o capital social se parece com o conhecimento organizacional, 

principalmente quando aumenta e torna-se mais produtivo com o uso, gerando retornos mais 

elevados com o tempo. Contudo, conforme o autor, o capital social pode depreciar-se caso 

não seja praticado ou quando, por exemplo, há na instituição expectativas de demissões. 

Para evitar o desgaste do capital social, Prusak e Cohen (2001) propõem algumas 

medidas, tais como: a promoção de conexões entre os indivíduos por meio de, dentre outras 

coisas, espaços sociais alternativos e estímulos à aproximação de pessoas com interesses 

semelhantes; o incentivo à criação de confiança mediante a transparência e o comportamento 

organizacional propício; o encorajamento da colaboração, segundo regras de cooperação e a 

participação nos resultados financeiros da organização. 

 Para se obter vantagem competitiva por meio da construção de capital social, Lesser 

(2000) também sugere algumas ações: 
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a) criar comunidades de prática – as pessoas são capazes de desenvolver e compartilhar 

conhecimento relevante e cria-se condições em que a lealdade e o compromisso dos 

outros membros podem ser testados; 

b) criar experiências que edifiquem a confiança – as pessoas precisam de oportunidades 

de interação para alcançar objetivos comuns, evitando que hesitem em compartilhar 

por falta de uma história comum entre elas; 

c) conceder tempo para a construção de um contexto – as pessoas precisam de tempo 

para uma compreensão comum da tarefa, compartilhar a linguagem e fazer suposições 

umas das outras; 

d) utilizar a tecnologia apropriada – as pessoas precisam fazer uso correto da tecnologia 

(videoconferência e sala de bate-papo), o que pode ter um impacto positivo no 

desenvolvimento do capital social, desde que não se desprezem oportunidades de 

encontro face a face, evitando-se a possibilidade de que a tecnologia iniba o 

desenvolvimento da confiança. 

Para Prusak e Cohen (2001), o capital social pode aumentar quando as pessoas 

trabalham juntas. Além disso, segundo Leana e Van Buren III (1999), a criação do capital 

social pode trazer benefícios reais para as organizações tais como: 

a) aumento do comprometimento individual; 

b) flexibilidade da organização; 

c) gerenciamento da ação coletiva; 

d) desenvolvimento do capital intelectual da organização.  

Entretanto, Leana e Van Buren III (1999) associam, não apenas benefícios, mas 

também custos ao capital social organizacional, entre eles: de manutenção, inibição da 

inovação e poder institucionalizado. Para custos de manutenção, os autores descrevem o 

capital social como qualquer outro recurso; sendo assim, não é gratuito, necessita de 
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investimentos para ser mantido. Quanto à inovação, o capital social tanto pode ajudar os 

funcionários a assumirem riscos de novos caminhos quanto pode levar o grupo a cristalizar, 

por meio de práticas e procedimentos, as maneiras de se realizar um trabalho. Por fim, quanto 

ao poder institucionalizado, há situações em que as estruturas sociais e relações de poder 

tendem a se perpetuar podendo limitar a aceitação de inovação e de mudanças nessas 

variáveis. 

Além dos benefícios e custos associados ao capital social, Leana e Van Buren III 

(1999) apresentam, conforme figura 4 (2), os seus componentes e práticas empregatícias que 

podem ser adotadas pelas organizações para que possa ser gerenciado. Essas práticas podem 

tanto impulsionar o capital social quanto deteriorá-lo. 

 

 

  

 

 

 

 

                                                         

Figura 4 (2) - Modelo de capital social organizacional 
Fonte: Leana e Van Buren III (1999, p. 547) 

 

Os autores sugerem, para tanto, relacionamentos estáveis, práticas que promovam a 

segurança de seus membros e a flexibilidade, observando-se a forma pela qual os 

componentes do grupo são escolhidos nos relacionamentos. Isso inclui investimentos em 

treinamentos, estabilidade no emprego, trabalho e aprendizado coletivos e níveis salariais 
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compatíveis. Práticas de redução de custos e o uso freqüente de mão-de-obra temporária 

podem retardar o desenvolvimento do capital social (LEANA; VAN BUREN III, 1999). 

Uma outra forma citada pelos autores são as normas organizacionais de reciprocidade. 

Eles entendem ser a identificação da filosofia predominante entre os membros, por meio das 

normas, mais do que relacionamentos, que permitem construir e manter o capital social 

organizacional. 

 Além disso, Leana e Van Buren III (1999) consideram a burocracia e papéis 

específicos como outra forma de capital social. Nesse contexto organizacional, as práticas 

empregatícias não enfatizam a estabilidade no emprego, tampouco normas de reciprocidade. 

A estabilidade dá-se por meio de papéis especializados e procedimentos específicos, 

buscando-se despersonalizar as posições e a adesão dos indivíduos aos papéis definidos. 

Todavia, essa estratégia é menos eficaz à medida que as empresas encaram ambientes menos 

previsíveis. 

Por sua vez, Lazzarini, Chaddad e Neves (2000) consideram que as fontes de capital 

social podem ser estruturais ou relacionais. A primeira corresponde, na estrutura formal ou 

informal, aos laços ou às relações que compõem uma rede social. A segunda equivale ao 

conteúdo das relações interpessoais e explicaria os motivos e as habilidades necessárias para a 

formação de capital social. 

 Já para Nahapiet e Ghoshal (1998), o capital social é constituído de três dimensões: 

estrutural, cognitiva e relacional. Na primeira dimensão, tem-se a hierarquia, a conectividade 

da rede de relações e a sua densidade. Na segunda, incluem-se representações, significados e 

interpretações que os membros da rede compartilham. Na terceira dimensão, a relacional, 

estão agregadas as influências de normas, linguagem e confiança. 

Quanto à terceira dimensão, Nahapiet e Ghoshal (1998) argumentam que um 

facilitador do capital social seria o vernáculo comum que as pessoas usam nas interações. Para 
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as autoras, na proporção que as pessoas compartilham uma linguagem comum, as habilidades 

de se obter mais informações e de melhorar o acesso aos outros membros da organização 

ficam facilitadas. Por outro lado, quando a linguagem não é comum, as pessoas permanecem 

mais afastadas, pois os acessos ficam mais restritos. Assim, sem uma compreensão 

compartilhada, pode ficar mais difícil colher os benefícios ligados ao capital social. 

Em razão de sua intangibilidade, o capital social torna-se difícil de ser mensurado. No 

modelo de Norman Uphoff, duas dimensões são apresentadas e estão inter-relacionadas 

(UPHOFF, 2000, p. 218-221). Segundo o autor, muitas experiências mostraram que as 

iniciativas, quando levaram em conta fatores como valor, normas, cultura e solidariedade, 

tiveram resultados acima do esperado. No quadro 2 (2), as categorias do capital social são 

exibidas com seus componentes interdependentes, complementares e são considerados 

mecanismos pelos quais o capital social pode ser construído, acumulado e disseminado. 

 

Capital social Estrutural Cognitiva 

Fontes e manifestações Papéis e regras 
Redes e relacionamentos 
interpessoais 
Procedimentos e precedentes 
  

Normas 
Valores 
Atitudes 
Crenças 

Domínios 
Fatores dinâmicos 

Organização social 
Ligações horizontais 
Ligações verticais 
 

Cultura cívica 
Confiança 
Solidariedade 
Cooperação 
Generosidade  

Elementos comuns 
 

Expectativas que levam ao comportamento cooperativo os 
quais produzem benefícios mútuos. 

Quadro 2 (2) - Categorias do capital social 
Fonte: Uphoff, 2000, p. 221 

 

Como se percebe no quadro 2 (2), a categoria estrutural está associada às várias formas 

de organizações sociais, especificamente, papéis, regras, precedentes e procedimentos, assim 
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como à diversidade de redes que colaboram para a ação coletiva e a cooperação, reduzindo os 

custos de transação, coordenando esforços, criando expectativas, fornecendo segurança de 

como os outros agirão, tornando alguns resultados mais previsíveis (UPHOFF, 2000). 

 Já a categoria cognitiva decorre de processos mentais e de idéias deles resultantes, 

reforçadas pela cultura e ideologia, particularmente, normas, valores, atitudes e crenças que 

criam e reforçam a interdependência para as ações da equipe, apoiando a ação coletiva e 

predispondo o comportamento cooperativo (UPHOFF, 2000). Para Uphoff (2000), as normas, 

valores, atitudes e crenças, que são construídas com o tempo, criando expectativas sobre 

como as pessoas devem agir, produzem expectativas de como as pessoas agirão. 

 Dessa forma, observa-se que as formas estruturais do capital social são extrínsecas e 

observáveis, em contraste com as formas cognitivas que são invisíveis, pois estão dentro da 

mente, embora, quando faladas, tornam-se de algum modo perceptíveis. 

 Apresentando mais detalhes, tem-se, segundo Uphoff (2000, p. 240-243), na categoria 

estrutural: 

a) papéis (formais ou informais) e regras (explícitas ou implícitas) – são apoiados por 

quatro funções básicas que requerem atividades da ação coletiva. As funções são: a 

tomada de decisão que vise ao alcance de metas, tais como o planejamento e a 

avaliação; a mobilização de recursos e seu gerenciamento; a comunicação e 

coordenação que objetive a integração e a resolução de divergências, para fins da 

manutenção do padrão;  

b) redes e relacionamentos – são padrões específicos de troca e cooperação, envolvendo 

bens materiais ou imateriais para a ação coletiva de benefícios mútuos, e esses padrões 

são considerados manifestações importantes do capital social; 

c) procedimentos – são processos ou rotinas para a realização das tarefas através de 

papéis e regras amplamente aceitas; 
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d) precedentes – são ações anteriores e resultados que estabelecem a validade e o valor 

dos papéis, regras e procedimentos, aumentando a probabilidade de que os indivíduos 

ajam de uma certa maneira e que tais ações sejam aceitas e eficazes. 

Segundo Uphoff (2000), um bom exemplo da forma estrutural do capital social são as 

sanções, as quais reforçam e regulam as ações coletivas (p. 240). Nesse sentido, os incentivos 

também as reforçam e regulam. Para Uphoff (2000), essas fontes de influências dependem das 

expectativas que os membros da rede têm sobre elas.  

Na categoria cognitiva, Uphoff (2000, p. 241) apresenta a confiança e a solidariedade 

como orientações em direção aos outros (maneira de pensar em relação aos outros) e a 

cooperação e a generosidade como orientações em direção à ação (como alguém deve estar 

disposto a agir); assim, tem-se nessa categoria: 

a) confiança – são os meios de se relacionar com os outros: normas de reciprocidade; 

valores confiáveis; atitudes de confiança; crença de que os outros serão recíprocos. 

Isso torna a cooperação e a generosidade eficazes; 

b) solidariedade – são os fins de se relacionar com os outros: normas para ajudar os 

outros; valor de manter solidariedade dentro do grupo; atitudes de benevolência e 

lealdade; crenças que os outros preservarão normas de solidariedade e estarão 

dispostos a fazer alguns sacrifícios para ajudar os outros. Isso torna a cooperação e a 

generosidade desejáveis; 

c) cooperação – são meios de agir com os outros, tais como: normas de cooperação para 

o bem comum; valor de ser cooperativo (trabalhar com os outros para o bem comum); 

atitude de cooperação (estar disposto a fazer favores, aceitar tarefas e obrigações para 

o bem comum); crença de que os outros serão similarmente cooperativos e que essa 

cooperação será bem-sucedida. As pessoas estão predispostas a procurarem soluções 

em conjunto, tornando a ação mais eficaz; 



 67 

d) generosidade – são fins de agir com os outros, tais como: norma de comportamento 

altruísta (contribuir para o bem-estar dos outros, inclusive o seu próprio); valor de 

agir com generosidade; atitudes de ser generoso (ações generosas serão boas para 

todos, incluindo a si mesmo); crença de que os outros agirão generosamente e não 

tirarão vantagem de sua própria generosidade além de um limite razoável. Isso cria a 

expectativa de que a virtude será recompensada. 

 Outras orientações reforçam as anteriormente citadas, tais como a honestidade, 

igualitarismo, justiça, participação, governo democrático e preocupação com o futuro – a 

próxima geração (UPHOFF, 2000, p. 242). 

 Algumas práticas e componentes do capital social que poderão ajudar na sua 

manutenção, foram vistas nessa seção, esperando-se que tenham demonstrado a sua 

relevância. Na próxima, serão apresentadas mais algumas abordagens que retratam a 

importância do capital social para a gestão do conhecimento. 

 

 

2.3.2  Importância do capital social para a gestão do conhecimento 

Dada a necessidade de uma maneira mais eficiente de se criar, compartilhar e usar o 

conhecimento visando a obter a vantagem competitiva, torna-se necessário entender capital 

social de uma maneira mais integrada ao nível organizacional. Para Lesser (2000), o capital 

social serve como óleo lubrificante que possibilita levar grupos díspares a colaborarem na 

gestão do conhecimento, considerando que seja possível estruturar a organização para 

absorver esses novos encargos. 

De acordo com Silveira, Kuniyoshi e Santos (2005), para as empresas serem capazes 

de construir posições de vantagem, elas precisam: 
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Contratar administradores e colaboradores com capacidade para identificar, 
nutrir e explorar as competências essenciais da empresa. Com esses 
colaboradores no qual residem essas competências, a criação de um 
ambiente adequado para a valorização e utilização do conhecimento torna-se 
uma necessidade real a ser desenvolvida pela organização. 

 

Segundo Lesser (2000), o capital social é importante para possibilitar a gestão do 

conhecimento explícito e implícito. Para o autor, o grau com o qual os documentos são 

compartilhados com os membros da organização baseia-se em questões como confiança, pois, 

se ela não existir numa relação, é improvável que as pessoas invistam tempo e recursos para 

contribuir no compartilhamento de suas informações e de seus conhecimentos umas com as 

outras. 

Complementando a importância do capital social, o autor acima citado considera ainda 

que a relevância aumenta quando do compartilhamento do conhecimento implícito, tendo em 

vista que esse conhecimento tem como forma mais eficiente de compartilhamento o contato 

direto entre componentes de um grupo. Para isso, constroem-se relacionamentos, linguagem 

comum e disposição para repartir as informações. 

Muitas instituições, segundo Lesser (2000), encorajam a formação de relacionamentos 

fora do horário de trabalho, utilizando-se dos clubes da empresa e outras atividades externas. 

Assim, tais incentivos também ensejam uma maneira informal de compartilhar conhecimento 

dentro da organização (HUBER, 1991). Contudo, Lesser (2000) mostra que esse modelo de 

relacionamento fora do horário do trabalho é geralmente uma exceção nas organizações 

atuais, tendo-se em vista que elas têm se tornado mais globais e virtuais, ficando mais difícil 

conhecer um colega de trabalho em um nível mais pessoal. 

Os relacionamentos sociais, de acordo com Lucena (2001), colaboram no processo de 

formação de opiniões e aquisição de informações importantes para o exercício do trabalho. O 

autor destaca os programas de treinamentos e de educação como sendo atividades importantes 

dos relacionamentos sociais, dentre outras.  
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Segundo Lesser (2000), quando da realização de treinamentos em locais remotos, as 

pessoas dispõem de mais oportunidades para formar redes, comunicando suas culturas, 

valores e linguagens. Esses contatos, de acordo com o autor, podem ocorrer nas salas de 

ginásticas, de refeições ou de esportes, fatos esses que podem colaborar para que surjam 

novas conexões. 

Numa abordagem gerencial, Spender (2001) declara que o sistema de conhecimento é 

animado e social. O autor faz relações desse sistema com aspectos do capital social para 

descrever como o conhecimento pode estar presente e influenciar os processos sociais: 

a) definição do grau de incorporação – aspecto que indica que a informação conduz à 

ação, preferência, valor e carga moral que podem apenas ser percebidas e entendidas 

pelo referencial do sistema hospedeiro; 

b) definição de fronteiras – delimitações, interorganizacionais ou intraorganizacionais, 

que indicam as práticas adotadas em função dos valores culturais do grupo; 

c) natureza do conhecimento dos bens públicos – complexidade que torna difícil lhes 

atribuir preço; eles são valiosos e podem ser compartilhados pela comunidade sem 

reduzir os seus estoques. 

Quanto ao sistema hospedeiro, Spender (2001) observa a importância que deve ser 

dada ao conhecimento tácito, principalmente porque nele o conhecimento vai além das 

possibilidades do que a linguagem pode expressar. O autor também lembra que essa 

dificuldade de externalização por intermédio da linguagem tem a ver com a falta de idéias ou 

de habilidades verbais, o que dificulta exteriorizar o conhecimento implícito. Para Alves 

(1997), um dos primeiros e mais significativos padrões culturais colocados para o ser humano 

é a linguagem. 

Por outro lado, destaca-se que Friedrich Wilhelm Nietzsche apresentou a linguagem 

como um instrumento que pode distorcer a realidade. À linguagem, deve-se o conceito de 
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verdade e de falsidade nas relações entre as pessoas, que podem fazer da linguagem um objeto 

de disfarce, comunicando e embriagando a todos com o enriquecimento da mesma 

(NIETZSCHE, 2000). 

No que se refere às fronteiras de um sistema de conhecimento, Spender (2001) 

considera que os gerentes necessitam de um senso acirrado de como administrá-las em torno 

de um grupo social nos quais estão inseridos e possuem responsabilidades especiais. As 

fronteiras em torno do sistema do conhecimento podem, então, ser definidas em função das 

mudanças que são produtivas e aumentam a capacidade da equipe vs aquelas que não são 

produtivas e apenas mantêm as práticas adotadas pela equipe (SPENDER, 2001). 

Finalmente, quanto ao conhecimento como bem público, nunca é demais enfatizar que 

ele torna possível a atividade de colaboração, principalmente, sob condições de incerteza, 

pois, sob condições de certeza, os processos de colaboração podem ser desenhados antes de 

seu uso. Assim, os gerentes podem e devem interferir na criação, aquisição e disseminação 

dos bens públicos (SAMUELSON, 1955; SPENDER, 2001), para melhor preparar suas 

equipes ante situações de incerteza as quais requerem, como já mencionado, a construção de 

confiança, sobretudo pelas expectativas embutidas nos processos de solução de problemas na 

organização. 

Em conjunto, a adoção de mecanismos de gerenciamento na gestão do conhecimento e 

do capital social exige esforços de todos, ao lado de uma modelagem de estruturas 

organizacionais mais adequadas. 

Diante do exposto, esta pesquisa estabeleceu conexões entre capital social, estrutura 

organizacional e gestão do conhecimento no caso da regional do SERPRO-Recife, tendo-se 

em vista a necessidade de se realizar estudos interdisciplinares, importantes na compreensão 

de relações sociais complexas. Assim, em razão dos aspectos mencionados ao longo deste 
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capítulo, apresentam-se, na próxima seção, os mecanismos de gestão do conhecimento 

pesquisados na regional do SERPRO-Recife. 

 

 

2.4 Mecanismos de gestão do conhecimento 

Precedendo ao capítulo de metodologia, esta seção foi desenvolvida com o objetivo de 

sintetizar os mecanismos de gestão do conhecimento, destacados na fundamentação teórica 

realizada ao longo das seções antecedentes, o que contribuiu para a elaboração e aplicação do 

roteiro de entrevistas. Nesse sentido, foi construído o quadro 3 (2) com as características de 

cada mecanismo. 

As características, contidas no referido quadro, sinalizam conexões com os temas 

capital social e estrutura organizacional, conforme proposta do estudo, além de que, quando 

devidamente implementadas nas organizações, podem possibilitar uma melhor estruturação da 

organização perante a dinâmica do ambiente, possibilitando uma gestão eficaz do 

conhecimento. Reconhece-se que o quadro elaborado não tem a pretensão de ser prescritivo 

nos mecanismos de gestão do conhecimento, notadamente para a sua criação e 

compartilhamento, apenas sintetiza as abordagens relacionadas na revisão da literatura. 

 Os mecanismos, no total de seis, relacionados no quadro 3 (2) – realização de 

treinamentos, valorização de autonomia, estímulo às interações, sistema de comunicação, 

estrutura organizacional e benchmarking – relevantes para as atividades de criação e 

compartilhamento do conhecimento, resumem as conexões entre os temas. De acordo com as 

características desses mecanismos, pôde ser observado que a criação e o compartilhamento do 

conhecimento estão relacionados com a redução das deficiências nos relacionamentos e 

aumento da confiança. Para tal, parece essencial o aumento das interações, tendo-se em vista 

ser possível, com isso, a redução de perspectivas isoladas, de divergências e a fragmentação 
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das informações. Dessa forma, propõe-se uma estrutura mais flexível, conectada por 

identidade e confiança, disseminando os problemas e soluções de outras áreas, por meio da 

comunicação formal e informal e de uma estrutura física e tecnológica adequadas. 

 

Mecanismos para a 
gestão do conhecimento 

Características 

Realização de 
treinamentos 

Oficinas, conferências, cursos e fóruns de debate ajudam a manter a 
eqüidade do conhecimento, passo importante para a sua geração, além 
de possibilitar a diminuição de deficiências nos relacionamentos, a 
comunicação de culturas e valores, o aumento da confiança e o 
compartilhamento do conhecimento. 

Valorização de 
autonomia 

Quando existe autonomia nas atividades produtivas da organização e 
autonomia para experimentações, os funcionários podem gerar soluções 
para otimização dos processos e diminuir a dependência do superior 
hierárquico na tomada de decisões, aumentando as interações, a 
iniciativa, a criatividade e o nível de compartilhamento. 

Estímulo às 
interações 

Por meio de comunidades de prática, da disponibilização de 
informações completas uns dos outros, da redução das deficiências nos 
relacionamentos, da formação de novos grupos, do aumento da 
colaboração, da confiança, de uma linguagem e filosofia comuns, 
facilita-se a criação e o compartilhamento do conhecimento, 
principalmente do implícito.  

Sistema de 
comunicação 

Quanto maior a quantidade de canais de comunicação abertos entre os 
membros da organização, de acesso às bases de dados e às redes, maior 
a probabilidade de se criar e compartilhar conhecimento. 
Operacionaliza-se com a comunicação formal e informal, estrutura 
física e tecnológica adequadas. 

Estrutura 
organizacional 

Estrutura mais flexível, ligada por identidade e confiança, tende a evitar 
perspectivas isoladas, divergências e a fragmentação das informações, 
estendendo fronteiras internas e externas da organização; isto reduz as 
situações de incerteza e eleva a geração e o fluxo do conhecimento. 
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Benchmarking Pela disseminação das melhores práticas, possibilita-se a resolução mais 
rápida de problemas em outras áreas, podendo gerar novos 
conhecimentos. 

Quadro 3 (2) – Mecanismos de gestão do conhecimento 
Fonte: Conceitos destacados pelo autor na fundamentação teórica 
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3  Metodologia da pesquisa 

 
Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos adotados neste trabalho, que 

trata dos temas capital social, estrutura organizacional e atividades da gestão do 

conhecimento. No estudo desses assuntos, procurou-se responder à seguinte pergunta de 

pesquisa: 

 

O capital social e a estrutura organizacional influenciam as atividades da gestão 

do conhecimento?  

 

A partir do objetivo geral – analisar a influência do capital social e da estrutura 

organizacional em atividades da gestão do conhecimento, no caso da regional do SERPRO-

Recife – foram definidas as etapas relevantes da pesquisa. 

 

 

3.1  Estratégia da pesquisa 

Para esta pesquisa foi utilizada a estratégia de estudo de caso, considerando-se que o 

processo de mudança do SERPRO, na busca de gerenciar o seu conhecimento organizacional, 

tem contribuído para particularizar a instituição e destacá-la perante o público nacional. Para 

Mattos (2005), o estudo de caso tem como finalidade a interpretação de um fato, colhendo-se 

um significado relevante e útil “a partir de depoimentos de pessoas que assumem, em 

conjunto, o papel de ‘analista’ do caso”, podendo, talvez, se gerar um conceito novo. 
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Segundo Gil (2002), Lakatos e Marconi (2004) e Yin (2005), o estudo de caso é uma 

modalidade de pesquisa que consiste no exame profundo e exaustivo de um objeto, de 

maneira que permite o amplo e detalhado conhecimento de alguns de seus fenômenos sociais 

complexos. 

Conforme Yin (2005), o estudo de caso tem por finalidade o exame contemporâneo 

dentro de seu contexto, sendo uma estratégia na qual não é necessário o controle sobre os 

eventos comportamentais, preferencialmente quando as perguntas de pesquisa são do tipo 

“como”, “de que forma”, “de que maneira” e “por que”. Justifica-se ainda esta escolha tendo-

se em vista a diversidade de evidências, tais como documentos, entrevistas e observações. 

Para Yin (2005, p. 26), “o poder diferenciador do estudo de caso é a sua capacidade de lidar 

com uma ampla variedade de evidências”. 

De acordo com Gil (2002), uma das objeções à aplicação do estudo de caso é que, 

sendo a análise constituída de um ou poucos casos, fornece-se uma base muito frágil para ser 

generalizada. Contudo, nem toda forma de generalização deve ser por isso descartada 

(LAVILLE; DIONNE, 1999). Conforme esses autores, um pesquisador pode escolher um 

caso, na medida que ele se assemelha a outros, porém as conclusões gerais deverão ser 

marcadas pela prudência e transparência das provas, tendo-se também uma atenção ao 

contexto em que o caso foi pesquisado. 

 O estudo de caso desta pesquisa pode ser considerado como descritivo, pois neste 

verifica-se as propriedades e relações existentes em uma comunidade ou grupo. Nessa 

modalidade, podem ser enquadrados os estudos que visam a identificar as representações 

sociais, estruturas, formas e conteúdos (CERVO; BERVIAN, 2002). Oliveira M. (2003) 

entende que o método descritivo é abrangente e permite uma análise aprofundada do 

problema de pesquisa em relação aos aspectos sociais, percepção, comportamento, 

transformações e aos elementos que influenciam um determinado fenômeno. 
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Considera-se também este estudo de caso como exploratório, visto que as conexões 

dos temas capital social e estrutura organizacional e suas influências na gestão do 

conhecimento ainda foram pouco estudadas, necessitando-se de uma maior familiaridade com 

o problema; e explanatório, tendo-se em vista que questões do tipo “de que forma”, “de que 

maneira” e “por que” trabalham com ligações operacionais que carecem ser delineadas ao 

longo do tempo (YIN, 2005, p. 25). 

 No caso em estudo, julgou-se adequado adotar esses tipos de pesquisa, tendo-se em 

vista as experiências desenvolvidas por pessoas na produção de capital social, encontrado na 

estrutura organizacional da regional do SERPRO-Recife, coletivamente construído ao longo 

do tempo nos relacionamentos entre indivíduos, grupos e organização. Também, considerou-

se apropriado acolher esses modelos de pesquisa, em razão desta pesquisa inter-relacionar 

esses temas com a gestão do conhecimento, reconhecidos como conexões ainda pouco 

exploradas. 

 Para tanto, viu-se que o trabalho qualitativo era o mais indicado para a pesquisa, até 

porque se buscou analisar e interpretar aspectos mais profundos de um fenômeno social, 

retratando a complexidade do comportamento humano e organizacional, de modo a tentar 

chegar a detalhes das categorias do capital social presentes na estrutura organizacional 

encontrada na regional do SERPRO-Recife. Por outro lado, este foi o meio mais adequado 

para se pesquisar o conhecimento, considerado um recurso intangível das organizações, 

destacando-se, neste trabalho, a sua criação e o seu compartilhamento como frutos das 

interações entre pessoas. 

Segundo Oliveira M. (2003), a abordagem qualitativa facilita descrever a 

complexidade de um problema, bem como compreender determinadas estruturas sociais. 

Difere da abordagem quantitativa não apenas em função de não se utilizar de ferramentas 

estatísticas, mas, sobretudo, de caracterizar-se como uma tentativa de compreensão detalhada 
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dos significados e características situacionais revelados pelos entrevistados, na busca para se 

compreender os fenômenos sociais (RICHARDSON, 1999). 

Nesse sentido, Richardson (1999) argumenta que a abordagem qualitativa busca 

compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais, investigando-se 

fatos passados. Para o autor, no entendimento sobre o funcionamento de estruturas sociais, 

aspectos psicológicos são melhores coletados por meio da abordagem qualitativa, analisando-

se atitudes, motivações, expectativas e valores. Para isso, foi estabelecido um contato próximo 

do pesquisador com a instituição e seus empregados. 

 

 

3.2  Preparação dos instrumentos da pesquisa 

Esta fase da pesquisa procurou não apenas aprimorar o roteiro de entrevista que seria 

utilizado na regional do SERPRO-Recife, bem como conhecer um pouco mais da instituição a 

ser pesquisada. Para atingir esses objetivos, este pesquisador, aproveitando-se de atividades 

acadêmicas realizadas em outros municípios, São Paulo e Curitiba, realizou contatos por 

telefone e e-mail com a Coordenadora do Comitê Permanente da Gestão do Conhecimento 

Organizacional do SERPRO em Brasília, Sra. Isamir Carvalho, solicitando autorização para 

visitar as regionais estabelecidas naquelas localidades. 

Essas visitas foram realizadas nos dias 29 de agosto e 06 de setembro de 2005, 

respectivamente, entrevistando-se um total de três empregados do SERPRO – um em São 

Paulo e dois em Curitiba. Destaca-se que um funcionário da regional de Curitiba se 

disponibilizou a complementar posteriormente a entrevista por intermédio de e-mail, fato que 

contribuiu com essa etapa da pesquisa. 

As viagens a essas localidades foram importantes para a continuação do trabalho de 

pesquisa, e nelas puderam ser feitas observações sobre a estrutura hierárquica da instituição, 
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as principais formas de interação entre os membros das equipes, o grau de normatização da 

empresa e o aperfeiçoamento do próprio roteiro de entrevistas. 

Sob esses aspectos, esta fase da pesquisa aproximou-se de um estudo de caso piloto, 

que, segundo Yin (2005, p.104), auxilia na hora de aprimorar os planos para a coleta de 

dados, tanto em relação ao conteúdo dos dados a serem coletados quanto aos procedimentos 

que devem ser seguidos, conduzindo o pesquisador a desenvolver o alinhamento para as 

questões relevantes. 

Com a realização dessas viagens, passou-se a ter uma visão considerável da maneira 

que as questões básicas seriam tratadas, uma maior clareza dos termos empregados na 

instituição e uma diminuição da quantidade de perguntas do roteiro de entrevistas. 

No SERPRO-Recife, também foram feitas mais duas entrevistas com empregados 

indicados pelos gerentes de divisão, observações sobre a estrutura hierárquica da regional e os 

mecanismos de gestão do conhecimento, verificados os principais meios de interação entre os 

membros das equipes e a análise de alguns documentos. Assim, os meios utilizados na 

pesquisa foram entrevistas, observação participante e análise documental, sobre os quais se 

fez a triangulação dos dados levantados. 

Dessa forma, esses procedimentos vieram consolidar a necessidade de se utilizar 

múltiplos processos de investigação, que serão descritos nas seções seguintes, para que se 

alcançasse neste trabalho os objetivos de pesquisa. 

 

 

3.3  Critérios para a seleção dos entrevistados 

 A regional do SERPRO pesquisada, como já explicitado, foi a do Recife, que contava 

em 2004 com, incluindo-se os seus escritórios – João Pessoa, Natal e Maceió –, 577 

funcionários (SERPRO, 2004d), dos quais 272 pertenciam ao quadro interno e 305 
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compunham o quadro externo, este último denominado de Pessoal de Serviço Externo (PSE). 

O quadro externo é composto por empregados que, para facilitar o atendimento, exercem suas 

atividades, lotados fisicamente nos clientes do SERPRO. Salienta-se que, em razão dos novos 

empregados admitidos na empresa, esse total de funcionários do quadro interno hoje é de 385. 

 No prédio-sede do Recife, foram pesquisados padrões de interação entre indivíduos e 

grupos que compunham a estrutura dessa organização. Nesse particular, ela foi confrontada 

com os modelos de estruturas mecânica e orgânica, bem como se buscou delimitar as 

fronteiras organizacionais, no pressuposto de que evidenciassem características daquelas 

baseadas no conhecimento. 

 Para tanto, o contexto organizacional, em seus elementos estruturais e cognitivos, 

próprios das categorias de capital social, foi situado, recorrendo-se ao modelo de Uphoff 

(2000) apresentado no quadro 2 (2).  

Para este trabalho, as pessoas a serem entrevistadas foram selecionadas em duas 

etapas, passando a constituírem dois grupos pesquisados. As que participaram de entrevistas 

mais abrangentes foram escolhidas, dentre os empregados lotados nas unidades 

organizacionais existentes no SERPRO-Recife, pelos chefes de suas respectivas divisões. 

Contudo, este primeiro grupo, composto por sete empregados, mesmo tendo sido indicado 

pelo seu superior hierárquico, foram convidados a participar atendendo a critérios mínimos 

estabelecidos para esse tipo de entrevista.  

Esses critérios, definidos pelo pesquisador, foram de que o funcionário deveria ter 

mais de seis anos na empresa e que no grupo houvesse representantes dos três cargos 

existentes na instituição. O tempo de seis anos foi estabelecido em função de se procurar os 

esquemas interpretativos em correspondência com os fatos pesquisados, por meio dos 

funcionários que estivessem na instituição, antes do início das atividades de gestão do 

conhecimento, ou seja, entre os anos 1999 e 2000. Com relação aos cargos atualmente 
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existentes na empresa – analista, técnico e auxiliar –, escolheu-se este critério em razão de 

serem os cargos contemplados no regimento da instituição para a realização das tarefas. Para 

os chefes de divisão, os critérios utilizados determinavam que o empregado tivesse uma visão 

sistêmica da instituição e envolvimento com a gestão do conhecimento. 

Decidiu-se pela pouca quantidade de critérios, uma vez que, segundo González Rey 

(2005, p. 109), na escolha de um grupo, sugere-se evitar o risco de serem ignorados “sujeitos 

em sua condição diferenciada e em suas capacidades para aportar aspectos diferentes sobre o 

problema estudado, pois estas são definidas com o objetivo de aplicar instrumentos 

padronizados”. Mesmo sendo adotados poucos critérios, é relevante tê-los para assegurar a 

presença das mínimas características do sujeito-tipo (RICHARDSON, 1999). 

O segundo grupo foi constituído no decorrer da pesquisa, visando a se obter um 

melhor entendimento de questões levantadas em quaisquer dos três instrumentos de pesquisa 

utilizados neste trabalho. Segundo González Rey (2005), podem ser incorporados novos 

sujeitos em decorrência de necessidades, num grupo de pesquisa. Nesse sentido, Lima (2005) 

declara que, na definição de um grupo, “novos casos podem ser escolhidos para se confrontar 

os resultados do estudo dos casos precedentes com novos resultados”.  

Dessa forma, esse grupo, cuja finalidade era esclarecer melhor alguns aspectos 

surgidos durante a pesquisa, foi composto por nove funcionários do quadro interno, dos quais 

quatro eram chefes de divisão, e quatro não pertencentes a empresa – a permissionária do 

restaurante da Associação dos Empregados do SERPRO (ASES), uma funcionária 

terceirizada do serviço da copa e dois funcionários da Receita Federal. Assim, observa-se que, 

nesse outro grupo, o critério de participação foi de o entrevistado poder dirimir dúvidas e 

enriquecer as informações anteriormente coletadas, podendo ou não ter sido indicado por 

algum empregado. 
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Contudo, ressalta-se que, no segundo grupo, de um total de sete chefes de divisão, 

também conhecidos como gerentes de divisão, foram entrevistados apenas quatro, tendo-se 

em vista que três deles se mostraram mais arredios no contato pessoal, sem permitir que se 

agendasse uma entrevista. Posteriormente, notou-se que esses gestores eram quase sempre 

apontados como pessoas com dificuldades de relacionamento em suas divisões. Também não 

foi possível entrevistar o presidente da ASES, embora lhe tenha sido feitos alguns convites 

diretamente em diferentes momentos. 

Quanto à participação de entrevistados extra-quadro do SERPRO, buscou-se, por 

intermédio deles, fortalecer o complexo ambiente a ser pesquisado, procurando-se revelações, 

mesmo que singulares, para os temas pesquisados. Nesse sentido, Franco (2003) destaca: 

 

a vida cotidiana não se resume no aqui e agora. Ao contrário, é, sobretudo, 
fruto de um longo, conflitivo e complexo processo histórico e social. 
Portanto, para compreender as situações que ocorrem cotidianamente, é 
indispensável considerar que essas situações ocorrem em determinado 
ambiente (situações, espaços temporais específicos) e no bojo de certos 
campos de interação pessoal e institucional (FRANCO, 2003, p. 30). 

 

Os funcionários da Receita Federal foram escolhidos dentre os que tivessem bom 

conhecimento da história do SERPRO, trabalhassem na instituição desde o início da década 

de 90 – período do concurso público para a seleção de técnicos de informática que realizariam 

as atividades de aprimoramento dos sistemas de informação utilizados –, e que tivessem 

experiência na homologação dos sistemas desenvolvidos pelo SERPRO.  

Quanto à permissionária do restaurante da Associação dos Servidores e à terceirizada 

do serviço de copa, as suas escolhas deveu-se a necessidade de se obter mais informações 

sobre a freqüência de utilização do refeitório, dos espaços da Associação, inclusive nos finais 

de semana, pontos de café, sala de espera e demais ocorrências de encontros informais, fatos 

esses considerados importantes para o compartilhamento do conhecimento. 
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A tabela 1 (3) resume o conjunto dos participantes dos dois grupos selecionados nesta 

pesquisa, registrando-se que também foram realizadas conversas informais. 

 

Tabela 1 (3) – Perfil dos entrevistados por função 

Quantidades Categoria do 
entrevistado 

Total Analistas Técnicos Auxiliares 

Chefes de divisão 04 02 01 01 

Demais funcionários 12 04 05 03 

Não-empregados 04 --- --- --- 

Total 20 06 06 04 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

3.4  Coleta de dados 

Para o levantamento dos dados – realizado, principalmente, nos meses de setembro, 

outubro e novembro de 2005 –, utilizou-se de múltiplas fontes de evidências no alcance dos 

objetivos do trabalho, uma vez que, segundo Oliveira M. (2003), é necessário escolher 

instrumentais adequados que forneçam confiança e precisão. Neste trabalho, os seguintes 

instrumentos de coleta de dados foram utilizados: a pesquisa documental, a entrevista não-

estruturada e a observação participante, conforme definidos na etapa de preparação dos 

instrumentos. 

Quanto à utilização de diversas fontes, González Rey (2005) alerta que, numa pesquisa 

qualitativa, os instrumentos podem ser diversos e flexíveis para estimular o sujeito pesquisado 

à reflexão e ao fornecimento de informações mais complexas. 

No estudo do capital social, entende-se ser preciso o contato face a face, conversas e 

apreensão de gestos e atitudes das pessoas. Opiniões, valores e crenças nem sempre são 
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transmitidos objetivamente (LAKATOS; MARCONI, 2004; LAVILLE; DIONNE, 1999; 

RICHARDSON, 1999), sobretudo no que se refere aos traços e delineamentos identificados 

com o compartilhamento. 

Procurou-se ter acesso a exemplos de capital social nos relacionamentos e nos 

mecanismos de gerenciamento do SERPRO-Recife, que conduzissem ao desenho de laços, 

práticas e ações, com alcance do caráter das relações sociais estabelecidas na estrutura 

organizacional, podendo este emergir de forma espontânea ou induzidamente, conforme o 

quadro exploratório. 

 Essas fontes, em sua maioria, foram complementares umas às outras, obtendo-se, 

dessa forma, uma maior amplitude na compreensão dos fatos, por intermédio de uma nova 

informação em concordância ou não da anteriormente conseguida. É importante lembrar que 

os contatos com a organização se iniciaram em novembro de 2004, entretanto, para a 

dissertação de mestrado, tendo-se em vista a necessidade de se colher maiores detalhes da 

organização, fez-se a opção de oficializar os trabalhos, comunicando, em duas reuniões da 

Ação Corporativa em Nível Regional (ACNR), reunião quinzenal dos chefes de divisões da 

empresa, a proposta da pesquisa. Essas reuniões foram realizadas em 20 de junho e em 13 de 

setembro de 2005, com a presença de todos os chefes de divisão. 

 A coleta começou com o levantamento de alguns documentos, com vistas a se obter 

informações sobre a estrutura organizacional do objeto em análise, bem como regras, políticas 

e objetivos relacionados aos demais temas, os quais foram considerados fundamentais para a 

função interpretativa dos dados mais adiante. Segundo Gil (2002), a pesquisa documental 

vale-se de materiais que não receberam tratamento detalhado ou que podem ser re-elaborados 

em função dos objetivos da pesquisa. 

 Ao final da pesquisa, foi analisado o conjunto dos seguintes documentos: 

a) e-mails; 
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b) folders; 

c) cartazes de eventos; 

d) relatórios de gestão disponíveis na internet; 

e) exemplares da revista institucional do SERPRO; 

f) comunicados da empresa constantes nos quadros de avisos; 

g) fitas institucionais; 

h) estudos formais sobre o SERPRO; 

i) 51 normas da empresa; 

j) 2ª versão do Regimento de Administração de Recursos Humanos (RARH), de 1997; 

k) editais regulamentadores de normas; 

l) informações da internet e intranet colhidas no portal corporativo; 

m) organogramas da empresa; 

n) slides de apresentações reuniões internas à instituição. 

Quanto à montagem do roteiro das entrevistas, buscou-se obter informações tais como: 

a) modelo(s) de estrutura(s) organizacional(is) existente(s) no SERPRO-Recife; 

b) influência(s) desse(s) modelo(s) de estrutura organizacional nas atividades de criação 

e compartilhamento do conhecimento; 

c) categorias de capital social empiricamente levantadas no(s) modelo(s) de estrutura(s) 

organizacional(ais) e nos mecanismos de gerenciamento do conhecimento, 

detalhando-se os de criação e compartilhamento do conhecimento, tais como: 

treinamentos, fornecimento de autonomia, processos de interação, sistemas de 

comunicação e realização de benchmarking no SERPRO–Recife. 

Segundo Oliveira M. (2003) e Richardson (1999), a entrevista é uma técnica 

importante que permite o desenvolvimento de uma relação direta entre o pesquisador e o 
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entrevistado. Para Richardson (1999), a interação entre as pessoas é um elemento importante 

nas Ciências Sociais. 

As questões constantes do roteiro de entrevistas (APÊNDICE A) serviram como um 

guia para a condução da pesquisa. Durante a sua realização, houve troca de opiniões a respeito 

dos temas pesquisados. Nesse particular, González Rey (2005, p. 99) considera relevante 

adotar práticas que estimulem o diálogo, tais como “as reflexões, os questionamentos e os 

comentários abertos durante a conversação”. Também houve a necessidade de inverter a 

ordem de algumas perguntas, concentrando-se mais em algumas questões, bem como a 

mudança de termos na formulação de outras, devido a particularidades de cada entrevistado. 

 As entrevistas, realizadas, no período de setembro a novembro de 2005, obedeceram 

aos critérios de formação dos grupos, descritos na seção 3.3, tendo, as do primeiro grupo, 

durado cerca de 01h50 a 02h40 e, em alguns casos, houve a necessidade de se complementar 

os dados colhidos para se aproximar mais da realidade. 

As entrevistas do primeiro grupo, no total de sete, foram realizadas em conformidade 

com o horário e a disponibilidade de cada pessoa. Antes de cada entrevista se fez, no mínimo, 

dois contatos com o participante, sendo que, no primeiro contato, o pesquisador era 

apresentado ao futuro entrevistado por um outro funcionário da empresa que, em sua maioria, 

veio a ser o entrevistado anterior. Dessa forma, buscou-se realizar uma aproximação prévia 

com o novo participante da pesquisa, visando a uma maior facilidade na obtenção das 

informações, quando da efetivação de sua entrevista. 

As entrevistas foram gravadas com a devida autorização de cada empregado, cuja 

identidade foi preservada, pois julgou-se que a garantia de anonimato de cada um 

potencializaria o entendimento de fatos mais conflituosos que porventura viessem a surgir. 

Ainda no sentido de se obter mais informações, sempre nos contatos que antecederam 

as entrevistas em profundidade, os entrevistados eram avisados da gravação, além de que se 
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optou em realizar os registros em um equipamento digital, tendo-se em vista o seu reduzido 

tamanho e elevada capacidade de armazenamento, evitando-se possíveis inibições e 

interrupções no decorrer dos contatos com o pesquisador, para se dar mais atenção ao diálogo. 

Segundo Yin (2005), um equipamento de gravação pode deixar o entrevistado desconfortável. 

A decisão de gravar em meio digital foi originada em virtude de experiências em 

pesquisas anteriores, nas quais houve uma acentuada retração dos entrevistados, mesmo 

quando se tratava de pessoas com experiências de entrevistas em função dos cargos públicos 

que ocupavam. Isto também foi confirmado por um profissional da área de comunicação no 

Recife, aprovando a tentativa de se utilizar o equipamento digital. 

Porém, diante de particularidades desse tipo de equipamento, capturando muitas 

interferências, em algumas entrevistas houve a necessidade de se realizar investimentos para a 

redução de ruídos. Entretanto, esses investimentos foram compensados, pois o processo de 

inibição dos entrevistados foi bastante reduzido, possibilitando serem mais fiéis as 

informações colhidas. 

Na outra categoria dos entrevistados, em que se buscava um melhor entendimento de 

questões antes levantadas, conforme citado na seção 3.3, foram entrevistadas 13 pessoas, 

tendo o tempo de entrevista variado entre 15 a 60 minutos. Desse grupo, contudo, apenas 

algumas entrevistas foram gravadas, em razão da questão que se pretendia esclarecer. As 

entrevistas gravadas, nos dois grupos, foram transcritas e os registros sonoros armazenados 

em arquivos de microcomputadores. 

Quanto às observações, diante dos diversos contatos, gradativamente foi possível 

estabelecer uma relação de confiança entre o pesquisador e a instituição. De acordo com 

Lakatos e Marconi (2004, p. 277), esse fato é considerado importante para o processo 

investigatório. Assim aconteceu, logo que o pesquisador teve permissão para circular 

livremente no SERPRO-Recife. 
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Para registros das informações colhidas nas observações, foi empregado o formulário 

de anotações diárias, conforme APÊNDICE B, sendo que, para algumas observações, também 

se utilizou o gravador para fazer os registros. Os corredores da regional, as salas das diversas 

unidades, o restaurante da associação dos servidores, a copa, a sala de visitas, a área de estar, 

a sala de ensino via satélite e a sala de vídeoconferência foram os locais onde mais se 

realizaram as observações. 

 A coleta de dados, conforme já citado, teve início com a consulta a alguns 

documentos, porém deve ser ressaltado que esta coleta não se apoiou numa seqüência rígida 

desses instrumentos. A busca pela informação foi um processo entre as formas elencadas 

nesta seção, chegando a uma variada dinâmica de interação entre os instrumentos. 

Nesse sentido, González Rey (2005, p. 67) argumenta que “buscamos fazer com que o 

sujeito construa, reconstrua e vivencie experiências que o levem a expressar-se em suas 

conversações sobre temas que facilitem a expressão de sentido subjetivo e que haviam estado 

ausentes em momentos anteriores”. Ainda de acordo com o autor, para se alcançar esses 

objetivos, o instrumento deve ser um “facilitador para a criação de outros instrumentos, 

gerando a condição subjetiva necessária para que os sujeitos neles se expressem.” (p. 67). 

 Para finalizar, conforme o sistema de controle de acesso da empresa pesquisada, o 

total de 32 visitas à regional foi contabilizado de março até novembro de 2005. Todo esse 

processo, descrito nesta seção, resultou na obtenção das informações. Na seção seguinte, 

serão apresentados os aspectos relacionados ao tratamento dos dados coletados em campo. 

 

 

3.5  Método de análise 

 A análise das informações foi feita de maneira interpretativa a partir do material 

levantado nos documentos, nas entrevistas e observações, utilizando-se a análise de conteúdo 
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na triangulação dos dados. Esta, segundo Cooper e Schindler (2003), mede o conteúdo 

semântico ou o componente “o quê” da mensagem. 

 Na primeira etapa desse processo, os dados foram separados em categorias teóricas. A 

categorização consiste na organização de todos os dados de maneira que se consiga tirar 

conclusões e tomar decisões (GIL, 2002). Apresenta-se, no quadro 4 (3), um modelo teórico-

empírico construído para o estudo no SERPRO. 

 

Dimensões de análise Quadro exploratório Formas de coleta dos dados 

Modelos de estrutura 
organizacional 

    ● Estrutura mecânica 
    ● Estrutura orgânica 
    ● Estrutura baseada no 
        conhecimento  

 
 

Características 
dominantes na estrutura 

organizacional 
 

   
 
  Análise documental 
  Entrevistas 
  Observação participante 

Gestão do conhecimento 

    ● Criação 
    ● Compartilhamento 

 
Mecanismos  

de 
 gestão observados 

 
  Análise documental 
  Entrevistas 
  Observação participante 

C
at

eg
or

ia
s 

te
ór

ic
as

 

  Capital social 

    ● Categoria estrutural 
    ● Categoria cognitiva 

 
Dimensões estruturais e 
cognitivas evidenciadas 

 
  Análise documental 
  Entrevistas 
  Observação participante 

Quadro 4 (3) – Modelo teórico-empírico para análise de dados 
Fonte: Conceitos destacados pelo autor ao longo dos capítulos apresentados 

 

Uma vez realizada a categorização dos dados, a etapa seguinte consistiu na análise de 

cada bloco de categorias, tomando-se cada unidade de análise e seus desdobramentos, 

interpretados à luz do referencial teórico (OLIVEIRA, M., 2003). 

Na análise dos dados coletados, utilizou-se o recurso da análise de conteúdo, conforme 

citado no início da seção, procurando-se deles extrair mensagens expressas, latentes ou 

ocultas, evidentemente levando-se em conta a complexidade que cerca todo esse processo 

(FRANCO, 2003). Para González Rey (2005, p. 58), “as frases que formam o instrumento não 
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definem seu valor pelo seu conteúdo explícito, pois, mediante cada frase, cada sujeito pode 

expressar, com independência, sentidos subjetivos muito diferentes daqueles que tais frases 

explicitamente sugerem.”  

Dessa forma, buscou-se chegar até à percepção das condições em que foram 

produzidas e recebidas as respostas às questões formuladas, os documentos consultados e as 

observações realizadas, em um processo de triangulação constante dessas formas de coleta de 

dados. Nessa acepção, realizou-se quase que de modo circular e interativo o(a): 

a) pré-análise dos temas extraídos das categorias utilizadas no modelo construído; 

b) análise dos documentos e dos apontamentos tomados durante as observações; 

c) análise das entrevistas; 

d) avaliação do modelo de análise, com a inclusão/exclusão de temas; 

e) recorte e agrupamento de temas; 

f) montagem de um esquema interpretativo para a consolidação dos dados. 

Como já citado anteriormente, a pesquisa tem caráter interdisciplinar, englobando 

gestão do conhecimento, estrutura organizacional e capital social, cujas conexões que mantêm 

entre si foram úteis para se responder às questões levantadas na dissertação. 

As entrevistas gravadas foram ouvidas no mesmo dia para garantir o registro de gestos 

dos participantes e demais particularidades ocorridas, e essas informações colhidas serviram 

de subsídios para as entrevistas seguintes. 

Quanto aos documentos, foram realizadas mais de uma leitura, objetivando apreender 

o significado das mensagens, procurando-se não se descartar aspectos singulares encontrados. 

Nesse sentido, embora fossem encontradas informações singulares em quaisquer dos 

instrumentos, essas permitiram acessar questões ocultas às representações iniciais sobre os 

temas pesquisados na instituição.  
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De acordo com González Rey (2005), os aspectos singulares de uma instituição, 

congruentes ou não, devem expressar viva e contraditoriamente os sentidos subjetivos da 

realidade social da empresa. Ainda conforme o autor: 

 

Esse tipo de pesquisa, ao aceitar a expressão espontânea dos sujeitos sobre 
os temas aos quais eles atribuem uma maior prioridade, permite definir 
indicadores de informações sobre temas similares, cuja construção se 
desenvolve por meio de opiniões distintas, expressas em contextos diferentes 
e portadores de sentidos subjetivos também diferentes. É essa diversidade e 
riqueza de informação que nos permite sair de respostas intencionalmente 
significadas e expressas em um questionário, para entrar em um material 
diferenciado, contraditório e carregado de emotividade que é a forma real 
com que aparecem os sentidos subjetivos, cuja construção será sempre uma 
interpretação do pesquisador (GONZÁLEZ REY, 2005, p. 111). 

 

 

3.6  Definição de termos 

 Para uma maior clareza deste trabalho, apresenta-se a seguir alguns dos principais 

termos utilizados nesta dissertação: 

• Gestão do conhecimento – processo destinado a criar e compartilhar o conhecimento, 

incorporando-o aos produtos, sistemas e serviços (BRYANT, 2003). 

• Criação do conhecimento – processo que tem o seu foco na geração de novas 

habilidades, novos produtos, idéias melhores e processos mais eficientes, 

desenvolvendo capacidades que ainda não estão presentes na organização (PROBST; 

RAUB; ROMHARDT, 2002, p. 34). 

• Compartilhamento do conhecimento – processo relevante da gestão do conhecimento 

que contribui para os membros das equipes se manterem atualizados, por meio da 

comunicação formal ou informal, abrindo passagem ao conhecimento existente e 

podendo gerar novo conhecimento (HUBER, 1991; LEHESVIRTA, 2004).  
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• Grupo – conjunto de duas ou mais pessoas que interagem entre si de tal forma que 

cada uma influencia e é influenciada pelas outras, consolidando características 

inerentes ao conjunto, tais como: identificação das pessoas umas com as outras, 

constante interação, interdependência dos papéis, sentimento de pertencimento e 

compartilhamento de normas comuns (WAGNER III; HOLLENBECK, 2003, p. 210). 

• Estrutura mecânica – tipo de estrutura organizacional com tarefas operacionais 

bastante rotineiras, realizadas através de especialização, regras e regulamentos 

formalizados, tarefas agrupadas por departamentos, autoridade centralizada, pequena 

amplitude de controle e processo decisório acompanhando a cadeia de comando 

(ROBBINS, 2002; WANG; AHRNED, 2003). Para Wang e Arhned (2003), a estrutura 

mecânica concentra duas dimensões: a hierárquica e a funcional. 

• Estrutura orgânica – tipo de estrutura organizacional que utiliza equipes 

multifuncionais, possui baixa formalização, tem uma ampla rede de informações, 

possui a autoridade e o controle descentralizados, envolve a participação de 

funcionários no processo decisório e possui relações informais mais desenvolvidas 

(WANG; AHRNED, 2003). 

• Estrutura baseada no conhecimento – tipo de estrutura composta por dimensões mais 

adequadas aos desafios impostos pelos ambientes organizacionais baseados no 

conhecimento, tendo como dimensões relações apoiadas na confiança, relações 

orientadas e interativas externamente e relações emocionalmente inclusivas (WANG; 

AHRNED, 2003). As relações informais são consideradas fundamentais para o fluxo 

do conhecimento. 

• Relações informais – tipo de relação que se refere à interação interorganizacional, 

multifuncional e interpessoal, não explicitada nos organogramas organizacionais. As 

relações informais desempenham um papel importante para ofuscar as fronteiras, 
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promovendo proliferação de redes internas e externas que facilitam o fluxo do 

conhecimento, promovendo a interatividade e ajudando na formação de estruturas 

flexíveis (WANG; AHRNED, 2003). 

• Capital social – reúne coerência cultural e social internas a uma comunidade, bem 

como normas e valores que governam as interações entre as pessoas e as instituições 

nas quais elas atuam, servindo como um insumo para o alcance de objetivos 

compartilhados (COLEMAN, 1988; PUTNAM, 2000). O capital social diz respeito às 

características da organização social como confiança, normas e sistemas, que 

contribuem para elevar a eficiência da sociedade, facilitando as ações coordenadas e a 

cooperação espontânea (PUTNAM, 2002, p. 177). 

• Categoria estrutural de capital social – categoria associada a várias formas de 

organizações sociais, especificamente papéis, regras, precedentes e procedimentos, 

assim como uma diversidade de redes que colaboram para a ação coletiva, reduzindo 

os custos de transação, coordenando esforços, criando expectativas, prevendo-se como 

os outros agirão, tornando alguns resultados mais prováveis (UPHOFF, 2000). 

• Categoria cognitiva de capital social – categoria decorrente de processos mentais e de 

idéias deles resultantes, reforçadas pela cultura e ideologia. Particularmente, a ação 

coletiva deriva-se de normas, valores, atitudes e crenças que criam e reforçam a 

interdependência, apoiando a ação coletiva (UPHOFF, 2000). 

 

 

3.7  Limitações da pesquisa 

 Para se compreender os resultados desta pesquisa, considera-se necessário ressaltar 

alguns aspectos que podem ter limitado a coleta e a interpretação das informações obtidas, 

mesmo considerando todos os esforços e flexibilidade na realização deste trabalho. 
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 Diante da complexidade da organização, uma das limitações diz respeito à natural 

impossibilidade de o pesquisador ter acesso ilimitado ao sistema real, exigindo pesquisas 

científicas mais complexas e com interdisciplinaridade de temas (CHEROBIM; MARTINS; 

SILVEIRA, 2003). Tais dificuldades também encontram respaldo em González Rey (2005) 

que declara a realidade como um domínio infinito de campos inter-relacionados e que o 

acesso às informações é sempre parcial. 

 Na realização deste trabalho, as informações foram coletadas por um único 

pesquisador. Segundo Yin (2005), para a coleta de informações, julga-se importante uma 

equipe de pesquisadores, pois pode resultar numa coleta intensiva de dados. Para Lakatos e 

Marconi (2004), uma pesquisa pode ter os seus resultados enriquecidos quando da 

triangulação entre pesquisadores. 

 Nesse sentido, algumas limitações podem ser citadas, tais como a possíveis 

documentos relevantes aos quais não se teve acesso, principalmente sendo a instituição 

pesquisada geradora de uma elevada quantidade de dados por meio de seus sistemas de 

comunicação. Outra limitação está relacionada às observações individuais, tendo-se em vista 

que o SERPRO-Recife está distribuído em uma edificação com dois blocos, um deles com 

dois pavimentos, totalizando 6.345,15m2. Ainda sobre a limitação da observação individual, 

mesmo esta tendo intensificado a objetividade das observações, podem ter ocorrido algumas 

inferências ou distorções, pois as observações em equipe poderiam proporcionar vários 

ângulos, corrigindo as distorções e destacando diferentes aspectos. 

 Quanto aos instrumentos de pesquisa utilizados, eles podem não ter captado os 

sentidos subjetivos em sua totalidade. Para este trabalho, utilizou-se de um processo de 

interação desses instrumentos, visando a colher informações mais precisas. Contudo, nesse 

aspecto, de acordo com González Rey (2005), as pessoas têm um envolvimento diferenciado 

em função do material utilizado. 
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 Outra limitação diz respeito à quantidade de temas abordados na fundamentação 

teórica. Primeiro, em razão da possibilidade de se ter perdido aspectos relevantes dos temas, 

mesmo considerando a utilização de conceituadas publicações. Porém, acredita-se que as 

abordagens teóricas tenham sido adequadas para o trabalho de campo, bem como poderão 

ajudar em novos questionamentos. Em segundo lugar, em virtude de os temas abordados 

exigirem interpretações cognitivas, tendo-se em vista tratarem-se de bens intangíveis, 

potencializou-se a perda de significados das mensagens. Para essa situação, acentua-se a 

dificuldade de o SERPRO-Recife ser composto por sete divisões, trabalhando de forma 

segmentada, praticamente independente e com modelos gerenciais distintos, potencializando 

se ter, para cada área, valores e crenças diferentes, devido às subculturas existentes. 

 Quanto ao contexto, mesmo não mitigando esforços nesta pesquisa para a sua 

compreensão e obtenção de dados históricos da instituição, pondera-se a possibilidade de não 

ter sido apreendido algum sentido das mensagens, pois, segundo Franco (2003, p. 13), as 

mensagens estão vinculadas às condições contextuais de seus produtores e elas estão 

“carregadas de componentes cognitivos, afetivos, valorativos e historicamente mutáveis.” 

 Julga-se prudente destacar que as alterações promovidas pela instituição, em sua 

estrutura organizacional, ocorreram durante um período em que o ambiente de informática 

passava por grandes transformações, desenvolvendo-se em maior escala os sistemas em baixa 

plataforma. Assim, muitas vantagens que foram atribuídas ao novo modelo estrutural 

implantado podem, na verdade, estar relacionadas com as mudanças do ambiente externo.  

 Por fim, espera-se que a limitação de se evitar a generalização de uma pesquisa 

realizada por meio de um estudo de caso seja reduzida em função da abrangência da 

fundamentação teórica, da metodologia utilizada e das demais ressalvas feitas nesta seção, o 

que deverá proporcionar novas comparações nesta ou em outras instituições. 
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4  Resultados da pesquisa 
 

Este capítulo apresenta os resultados da pesquisa realizada, a qual teve como objetivo, 

conforme citado no capítulo introdutório deste trabalho, analisar a influência do capital social 

e da estrutura organizacional em atividades da gestão do conhecimento, no caso da regional 

do SERPRO-Recife, especificamente em relação às de criação e compartilhamento do 

conhecimento nessa empresa. 

As informações coletadas, por meio dos instrumentos de pesquisa – análise 

documental, observações e entrevistas –, foram descritas e interpretadas, estando dispostas em 

três seções. Na primeira, encontram-se mais algumas informações sobre a empresa 

pesquisada. Na segunda, apresentam-se as características das estruturas organizacionais da 

empresa e da regional, mostrando a transformação por que passou a organização, levando-a a 

uma segmentação das diversas áreas que compõem o SERPRO-Recife. A terceira seção 

descreve a maneira pela qual as características estruturais são identificadas e relacionadas 

com as categorias do capital social. Na quarta, examinam-se as conexões entre os temas, 

detectadas ao longo do processo investigativo, apresentando algumas particularidades da 

gestão do conhecimento no SERPRO-Recife. 

 

 

4.1  A empresa pesquisada 

 As informações a seguir buscam apresentar a empresa pesquisada, focalizando 

algumas soluções em tecnologia da informação e comunicação por ela desenvolvidas, bem 
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como outras que estão em desenvolvimento. Dessa forma, os produtos que serão arrolados 

ajudarão a conhecer um pouco mais essa instituição, por meio de sua história. Os dados foram 

colhidos de exemplares da revista institucional do SERPRO, do site da empresa e de fitas 

institucionais. 

  Conforme já citado anteriormente, o SERPRO foi criado em dezembro de 1964, tendo 

iniciado uma caminhada em paralelo com a da informática no Brasil. Em 1967, o SERPRO 

estava instalado em Unidades Regionais de Operação (Uros), nas regiões fiscais da Secretaria 

da Receita Federal, nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Curitiba, Porto Alegre, 

Belo Horizonte, Manaus, Belém, Brasília e Vitória (HENRIQUES, 2004). 

 Nos dois anos seguintes, o SERPRO implantou grandes sistemas para a Secretaria da 

Receita Federal, que hoje atinge o dia-a-dia de muitos brasileiros: o Cadastro de Pessoas 

Físicas (CPF) e o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). Para exemplificar, o Cadastro de 

Pessoas Físicas, em 1969, acumulava mais de 4 milhões de registros de indivíduos 

(HENRIQUES, 2004). Já em 1982, foi instalado o primeiro microcomputador em órgão 

público, na Procuradoria da Fazenda Nacional e, pela primeira vez, passou-se a utilizar a 

denominação de cliente-servidor para essa conexão entre os equipamentos (SERPRO, 2004c). 

 A partir de 1991, o SERPRO iniciou as experiências com o programa gerador de 

declarações do imposto de renda, que daria mais tarde origem ao sistema Receitanet, solução 

reconhecida internacionalmente. Nessa década, surgiram os principais sistemas da empresa 

visando a atender às demandas dos órgãos públicos federais em sua área de jurisdição 

(SERPRO, 2004c). 

 Dentre uma série de soluções desenvolvidas pelo SERPRO, contribuindo nas 

atividades diárias dos órgãos públicos (SERPRO, 2005h), tem-se: 

a) Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) – objetiva fornecer dados para 

elaboração de estatística do trabalho, suprindo as necessidades de controle da 
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atividade trabalhista do Brasil e oferecendo as informações do mercado de trabalho às 

entidades governamentais (SERPRO, 2005h); 

b) Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX) – apóia as atividades 

operacionais dos processos de exportação e importação do Brasil, integrando as 

funções aduaneiras comerciais e cambiais geridas respectivamente pela Secretaria de 

Comércio Exterior e Banco Central do Brasil. O sistema permite aos usuários realizar 

e controlar suas operações de importação e exportação, diretamente de seu domicílio, 

simplificando as atividades e reduzindo os custos das operações (SERPRO, 2005h); 

c) COMPRASNET – é o portal de compras do governo federal, instituído pelo 

Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão para proporcionar à sociedade 

informações referentes às licitações e às contratações promovidas pelo governo e 

permitir a realização de processos eletrônicos de aquisição (SERPRO, 2005h). O 

Decreto 5.450, de julho de 2005, regulamenta que todas as compras e contratações de 

bens e serviços sejam realizadas por meio de pregão eletrônico, preferencialmente em 

sua versão eletrônica; desse modo, o setor público brasileiro movimentou em compras 

realizadas pela internet, nos meses de agosto e setembro de 2005, R$ 739 milhões 

(SERPRO, 2005b). 

 Hoje, cerca de 4,82 milhões de brasileiros navegam por mês nos sites do governo, 

dados esses que garantem ao país uma posição de liderança do uso do e-gov no mundo. De 

acordo com a empresa, depois do Brasil, os países que mais acessam as páginas oficiais são a 

Austrália, Japão, França, Itália, Espanha, Hong Kong, Suécia, Reino Unido, Estados Unidos, 

Suíça e Alemanha (SERPRO, 2004a). 

 Ressalta-se que o SERPRO é o pioneiro no Brasil no desenvolvimento de soluções em 

software livre para a inclusão social de pessoas deficientes (SERPRO, 2005c). Dando ênfase 
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às atividades desenvolvidas em sua regional do Recife, dela se originam os primeiros 

trabalhos desenvolvidos com sistema de código aberto. 

 Também por meio da regional Recife, o SERPRO veio a ser a décima segunda 

empresa no Brasil a ser certificada com Capability Maturity Model (CMM), no nível 2. Em 

termos de empresa pública, foi a primeira da América Latina (SERPRO, 2002). Essa 

certificação trouxe uma maior garantia aos processos de desenvolvimento de sistemas para a 

empresa, levando esta regional a treinar as demais unidades da empresa para obtenção da 

certificação. 

Das soluções que estão em desenvolvimento, destaca-se também o PROMASP, 

projeto para o novo passaporte brasileiro, o qual compreende, além de uma nova caderneta, 

um sistema de controle de tráfego internacional que será instalado em todos os portos, 

aeroportos, pontos de fronteira e rede de consulados brasileiros no exterior (SERPRO, 2005e). 

Tal solução está sendo desenvolvida para a Polícia Federal, com o apoio dos funcionários 

SERPRO-Recife, objetivando armazenar os dados pessoais do portador, bem como dados 

biométricos, como os relativos à sua fisionomia, demais características individuais e 

impressão digital. O novo passaporte poderá ser requerido pela internet e a solução completa 

deste produto deverá entrar em vigor em 2006 (SERPRO, 2005g). 

 

 

4.2  Características da estrutura organizacional 

 Partindo-se do princípio de que a estrutura organizacional pode ser dinâmica e fazer 

face a um mercado competitivo, o SERPRO modificou-se, visando a adequar-se aos modelos 

predominantes no seu ambiente. Nas alterações ocorridas, destacam-se as diferenças 

existentes entre as diversas divisões que constituem a regional do SERPRO, cuja descrição é 

feita a seguir, ao mesmo tempo se identificando as mudanças ocorridas em seu ambiente. 
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4.2.1  Elementos da estrutura mecânica 

 O SERPRO possui uma estrutura organizacional baseada em unidades de gestão que 

têm como objetivo o atendimento das necessidades de seus clientes. Com sede em Brasília, a 

empresa atua em todo território nacional por meio de dez regionais e respectivos escritórios. 

Para operacionalizar os seus serviços, o SERPRO dispõe de uma rede, cobrindo todo o país, 

conforme figura 5 (4), oferecendo uma infra-estrutura propícia para que os serviços de 

tecnologia da informação do Governo Federal possam ser disponibilizados. 

             

 

 

Figura 5 (4) – Rede de serviços do SERPRO em nível nacional 
Fonte: SERPRO, site institucional, 2005 

 

Procurando melhor se adequar ao ambiente, em 2005, a empresa modificou sua 

estrutura, criando a Superintendência de Relacionamento com o Mercado e Marketing e o 

Teletrabalho, extinguindo a Unidade de Relações Sindicais e realizando a fusão de duas 
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unidades diretamente ligadas ao desenvolvimento e qualidade de softwares (SERPRO, 2004b, 

2005d). A figura 6 (4) apresenta o atual organograma da empresa. 

 

Figura 6 (4): Organograma do SERPRO 
Fonte: SERPRO, site institucional, 2005 

 

Para a composição dessa estrutura organizacional, o SERPRO dispõe de sete níveis 

gerenciais enquadrados nas seguintes posições hierárquicas: diretorias, coordenações, 

superintendências, departamentos, divisões, setores e supervisores ou liderança de projetos. O 

Estatuto Social do SERPRO – Decreto 3.972, de 16 de outubro de 2001, ANEXO A – define 

em seus capítulos a forma de preenchimento dessas funções. Para compor a diretoria, 

conforme o parágrafo segundo do artigo nono, pelo menos dois membros devem ser 

escolhidos dentre os empregados do SERPRO. É importante destacar que os cargos de 
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titulares das unidades estruturais – superintendências e demais cargos abaixo desse nível 

hierárquico – são privativos dos empregados integrantes do seu quadro de pessoal. 

Do ponto de vista regional, a estrutura organizacional do SERPRO-Recife é composta 

por sete divisões. Cada uma dessas divisões está ligada a uma superintendência em Brasília a 

que elas se reportam diretamente. A figura 7 (4) apresenta a ligação hierárquica das divisões 

existentes na regional Recife com as suas respectivas superintendências. 

 

 

 

 

Figura 7 (4): Ligações hierárquicas do SERPRO-Recife 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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 Note-se que a maioria das superintendências não tem representação no Recife, 

caracterizando o nível local como mais técnico. As sete divisões que compõem o SERPRO-

Recife, com a denominação das respectivas superintendências as quais estão ligadas, são: 

• GSRCE – Divisão de Atendimento Especializado em Recife: faz o atendimento 

telefônico aos usuários internos e externos de sistemas, tais como o Siscomex, SIAPE, 

SIASG, PGFN e MEC. Ligada à Superintendência de Gerência de Serviços. 

• GPRCE – Divisão de Gestão das Pessoas: realiza a gestão de benefícios, cadastro e 

relações trabalhistas, comunicação social, medicina do trabalho, programas de 

qualidade de vida, treinamento e desenvolvimento de pessoas em Recife. Ligada à 

Superintendência de Pessoas. 

• GLRCE – Divisão Regional de Gestão Empresarial: administra a infra-estrutura da 

regional Recife, prestando serviços de aquisições e contratos, segurança física, 

instalações prediais, gestão patrimonial, malote, limpeza, recepção e telefonia. Ligada 

à Superintendência de Logística. 

• ATRCE – Pólo de Desenvolvimento Recife Administração Tributária: desenvolve 

sistemas para a Receita Federal na área de administração tributária e dá suporte a 

ferramentas de sistemas em nível nacional para o SERPRO. Ligada à 

Superintendência de Administração Tributária. 

• RERCE – Divisão de Gerenciamento de Rede em Recife: gerencia o ambiente de rede 

de longa distância do SERPRO e de seus clientes, administrando a sua instalação e 

manutenção. Ligada à Superintendência de Rede. 

• TIRCE – Divisão de Administração de Ambiente de TI em Recife: realiza 

atendimento aos usuários do correio eletrônico, dando suporte de hardware e software 

com o objetivo de manter a disponibilidade dos serviços e integração com outras 

redes. Ligada à Superintendência de Administração de Ambiente de TI. 
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• NERCE – Divisão de Negócios Estratégicos em Recife: desenvolve e mantém 

soluções de tecnologia da informação para clientes internos e externos, destacando-se 

atualmente o Projeto Passaporte, que está sendo desenvolvido para a Polícia Federal. 

Ligada à Superintendência de Negócios Estratégicos. 

Para realizar esses serviços mencionados, o SERPRO-Recife dispõe de um quadro 

interno de analistas, técnicos e auxiliares distribuído nas divisões, conforme a tabela 2 (4): 

 

Tabela 2 (4) – Distribuição do quadro interno de empregados do SERPRO-Recife 

Divisões  

Cargos 
GSRCE GPRCE GLRCE ATRCE RERCE TIRCE NERCE 

 

Total 
 

Analista 03 05 04 80 05 12 36 145 

Técnico 06 08 11 20 03 47 10 105 

Auxiliar --- 10 19 09 03 88 6 135 

Total 09 23 34 109 11 147 52 385 

Fonte: Informações fornecidas pelas divisões 

 

Ressalta-se que estas sete divisões existentes no SERPRO-Recife possuem desenhos 

organizacionais diferentes. Para exemplificar, algumas delas possuem os três últimos níveis 

hierárquicos da instituição – chefe de divisão, chefe de setor e líder de projeto ou supervisor –

e outras, não. O chefe de divisão também é denominado pelos empregados como gerente da 

divisão. No caso da Divisão da Gestão das Pessoas, todos os seus empregados estão ligados 

diretamente ao chefe da divisão, não havendo relação de subordinação entre níveis 

hierárquicos. Já na Divisão de Administração de Ambientes de TI, há os três níveis 

mencionados. 

Cada divisão existente é especializada em algumas atividades e, pelo que foi destacado 

nas entrevistas, bem como em razão das observações feitas, trabalha de forma independente e 

adota formato gerencial que segue o padrão de cada superintendência à qual se reporta. 
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 Considerando que modificações no ambiente provocam alterações estruturais nas 

organizações (LAWRENCE; LORSCH, 1973, 1977; SCHEIN, 1982), o SERPRO, sendo uma 

empresa de tecnologia da informação, não escapou de promover mudanças em virtude das 

ocorridas no setor de informática. A empresa, gradativamente, desfez-se de suas áreas de 

digitação e dos setores de conferência e emissão de listagens, tendo-se em vista o aumento da 

capacidade de processamento e armazenamento dos novos equipamentos, maior conexão dos 

equipamentos em rede, redução dos custos de aquisição de equipamentos e simplificação de 

sistemas operacionais.  

Contudo, vale destacar que, mesmo o SERPRO tendo por lei um mercado cativo, o seu 

principal cliente, a Secretaria da Receita Federal, tem níveis de exigência elevados. O padrão 

de exigência dessa Secretaria aumentou na década de 90, de modo que o SERPRO passou a 

ser questionado em seus serviços. Segundo depoimentos de servidores da Receita Federal: 

 

Só quem fazia [os serviços] era o SERPRO e, em algum momento, passou-se 
a questionar isso [...] Existia uma guerra mesmo contra o SERPRO dentro da 
Receita Federal, por causa da qualidade dos serviços vs preço, então algumas 
pessoas que eram da área de informática percebiam que o SERPRO não 
prestava bons serviços, aí o SERPRO era questionado. [Essa guerra] se 
materializou quando fizeram concurso [na Receita Federal] em 1992 pela 
primeira vez para técnicos da área de informática [...] Exatamente para criar 
uma certa independência, ventilando-se, inclusive, o fim do contrato com o 
SERPRO (ENTREVISTADO S, 06/11/2005). 
 
Houve uma época que a Receita estava mudando de filosofia de sistemas, 
saindo de um sistema centralizado para sistemas baseados nas redes locais e 
bases locais. A idéia desses técnicos da área de informática era iniciar um 
trabalho para fazer críticas no desenvolvimento de aplicações. [...] Na época 
que houve esse concurso, existia uma idéia: “ah! a gente tem que deixar o 
SERPRO pra lá e criar a nossa própria estrutura de informática” 
(ENTREVISTADO T, 25/11/2005). 

 

 Relatando o ocorrido nessa época da nomeação dos servidores da área de informática 

da Receita Federal, um destes funcionários assinalou questões discutidas com essa equipe: 

“vocês estão aqui para mudar a relação com o SERPRO, não significa que o contrato com o 
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SERPRO acaba, mas a partir de agora nós vamos ter gente para poder questionar o SERPRO” 

(ENTREVISTA, 06/11/2005). Este sentimento era compartilhado por todos do SERPRO e de 

acordo com o depoimento de um gestor, essa situação muito sensibilizou o pessoal da 

empresa: 

 

Para você ter uma idéia, quando aqui ainda não tinha unidade de negócios, o 
SERPRO ficou prestes a fechar, porque o maior cliente, que era a Receita 
Federal, queria sair do SERPRO de tão ruim que funcionava, para você ter 
uma idéia. Isso é um dado. No período Collor, foi o início do fim da 
existência do SERPRO, foi quando eu disse: “não, precisar precisa, ele não 
está é funcionando bem”. Foi quando houve a reestruturação. Do contrário, 
ia fechar (ENTREVISTADO P, 21/11/2005). 

 

 Nessa época, o modelo estrutural do SERPRO contemplava a existência de 

superintendências regionais, conforme a figura 8 (4). A regional Recife possuía sete divisões, 

embora com algumas denominações diferentes, com seus respectivos níveis hierárquicos para 

o atendimento das demandas de seus clientes, exercendo atividades semelhantes às atuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 (4): Organograma da regional Recife até 1995 
Fonte: Informações fornecidas pela Divisão de Gestão das Pessoas no Recife 
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Assim, aliando as alterações ambientais com as pressões do seu maior cliente, o 

SERPRO foi transformando a sua estrutura organizacional, conforme já mencionado, 

culminando com o modelo da figura 7 (4), estabelecendo segmentos de atividades 

especializadas, centralizando o poder decisório em sua sede em Brasília, com a extinção da 

superintendência regional. Segundo o depoimento de um gerente: 

 

Antigamente, você tinha uma bolinha no crachá de uma cor. Então, para 
cada área, você tinha uma cor específica. Aquela bolinha daquela cor dizia a 
você quais eram as áreas que você tinha acesso, tinha autorização para ter 
acesso dentro da empresa. A coisa, quando eu entrei aqui, funcionava desse 
jeito, era interessante. Então, eu acho que, naquela época, a coisa era muito 
fechada realmente. Então, esse período aqui que a gente viveu, a gente tinha 
muito isso, esse período que eu te falei foi em 86. Quando eu entrei aqui, 
particularmente, eu via muito isso, aqui era uma área fechada demais, tipo 
cada um era uma caixinha preta [..] Eu vim para aqui em 1996, para 
desenvolver uma outra atividade, que, vamos dizer assim, uma divisão nessa 
parte em relação à questão de equipamentos, entrada de rede local na época, 
interligação de equipamentos localmente [...] Foi exatamente nessa época 
que começou a existir. Mas a partir daí, até pela função, começou a se ver a 
necessidade de se dar um pouco mais de autonomia. Nesse sentido, eu acho 
que esse modelo foi bom, porque as áreas passaram a ter condições de dar 
um pouco mais de autonomia aos funcionários em relação a atitudes para 
resolver um determinado problema (ENTREVISTADO N, 11/11/2005). 

 

 A segmentação das atividades das regionais, no novo modelo, ocorreu a partir de 

1995. Como observa Silva (2001), em sua dissertação de mestrado sobre a implementação da 

intranet no SERPRO, houve uma redução no quantitativo de funcionários em mais de 40%, 

nos anos subseqüentes. Esse novo modelo, conforme as informações obtidas, trouxe economia 

de escala, redução dos níveis hierárquicos na regional e uma nova especialização para as 

equipes. O trabalho mais conjunto de especialistas traz essas vantagens, pois agrupam em uma 

mesma unidade pessoas com semelhantes habilidades e orientações (DAFT, 1999; HALL, 

1984; MINTZBERG, 2003; ROBBINS, 2002; WAGNER III; HOLLENBECK, 2003). Os 

depoimentos, de um analista e de um gestor, refletem impressões desse processo de transição: 
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Esse ponto de gestão de pessoas evoluiu muito depois de 1995. Foi 
justamente quando o SERPRO começou a entrar nesse negócio da Fundação, 
Prêmio Nacional da Qualidade; criou-se um Prêmio SERPRO da Qualidade 
e, com isso, ele próprio, um bocado de coisa foi modificada 
(ENTREVISTADO A, 21/09/2005). 

 
Eu acho que ganhos com certeza tem, porque especializar [...] Eu acho que 
se a gente for analisar o modelo anterior, talvez, a gente não tivesse 
conseguido evoluir com a mesma velocidade que a gente conseguiu [...] 
Antigamente, eu estava na linha, na digitação. O meu trabalho era pegar um 
papelzinho, anotar, colocar na máquina... Era uma coisa muito mecânica. Eu 
não tinha autonomia de muita coisa (ENTREVISTADO N, 11/11/2005). 

 

As exigências foram incorporadas pelos empregados e, conforme registrado em uma 

entrevista, quando se tratava de cumprimento de prazos para entrega de sistemas de 

informação, passou-se a ter dedicação total: 

 

Mas, é que você não conhece a Receita Federal. A Receita não é assim não. 
A gente, às vezes, tem casos que não conseguimos. [...] mas, assim, por isso 
é que a gente tem muita hora extra, porque, quando chega perto do prazo, se 
não estiver pronto, a turma entra de cabeça em hora extra para poder dar 
conta do recado (ENTREVISTADO A, 21/09/2005). 

 

Diante dessas explicações, observa-se que a nova estrutura contribuiu para realizar 

ajustes visando ao atendimento das demandas surgidas no ambiente da empresa. Contudo, 

pôde-se apreender que a alteração promovida unificou o controle das atividades de cada 

divisão, na esfera nacional, ao mesmo tempo, gerou uma maior segmentação em nível 

regional. No antigo modelo, figura 8 (4), segundo um gestor, havia uma “credibilidade de 

empresa como empresa corporativa” (ENTREVISTADO L, 04/11/2005); hoje, não. 

Ainda sobre a segmentação da regional, de acordo com as explicações de um dos 

gerentes, nota-se um sentimento de unidades independentes: 

 

Eles se ligam muito à Brasília, ou seja, eu não tenho que dar satisfação, não 
tenho que compartilhar nada, não tenho obrigação de compartilhar nada com 
a regional, eu tenho que me reportar à minha superintendência, então, muitas 
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vezes, você faz; se você não é uma pessoa comprometida, efetivamente não 
só com a empresa como um todo, mas com a tua regional, tudo mais, então 
você fica muito... eu não tenho que estar me preocupando com nada da 
regional, eu tenho que estar me reportando ao meu superintendente. Aqui eu 
faço o meu, no meu pedacinho; o restante, cada um que faça o seu 
(ENTREVISTADO N, 11/11/2005). 

 

Pelo que ficou constatado nesta pesquisa, o resquício da separação das áreas ainda 

predomina entre os entrevistados, seja o modelo novo ou o antigo, apresentados nas figuras 7 

(4) e 8 (4), respectivamente. Esse traço cultural que ressalta a fragmentação da estrutura 

conduz ao aparecimento de um processo competitivo entre as áreas, tendendo à falta de 

cooperação como uma de suas conseqüências (MORGAN, 1996). Inclusive, pelas 

observações feitas, as áreas aparentam ter pouca interação e operam de maneira 

individualizada. 

Como aponta a literatura, a princípio, uma segmentação pode ser minimizada por meio 

de estruturas organizacionais capazes de diminuir a pouca interação ou comportamentos ao 

acaso que podem surgir em situações de insulamento de unidades organizacionais (HALL, 

1984; O’BRIEN, 1998, p. 2; SELZNICK, 1972). 

Nesse aspecto, nas regionais, para integrar as divisões, existe uma estrutura 

denominada Ação Corporativa em Nível Regional (ACNR), destinada a debater os problemas 

e as atividades locais. É composta pelos gerentes das divisões, que se reúnem quinzenalmente, 

podendo ocorrer reuniões extraordinárias. Nas palavras de um dos entrevistados, a estrutura 

da ACNR tem conseguido atuar nesse sentido: 

 

Para começar, na ACNR, eles ficam presidindo o grupo, ou coordenando o 
grupo. De três em três meses muda, isso faz com que eles tenham 
possibilidade de levar os problemas que a sua área está sentindo com relação 
à outra, de resolverem coisas que tem que acontecer em conjunto, tem coisas 
que quando você tem um superintendente, ele simplesmente centraliza tudo. 
Então, tudo é do jeito que aquela pessoa quer. Então, aqui a gente já teve 
superintendente que era assim, então toda decisão saía dele, emanava dele, a 
palavra dele. Agora, não, tudo que tem aqui com a regional é fruto de um 
grupo de pessoas que estão querendo isso aqui dentro. De várias áreas, o que 
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cada um pensa, o que discorda, todo mundo fala em igualdade, ninguém é 
mais importante que o outro. Ninguém está competindo com o outro, não 
está (ENTREVISTADO A, 21/09/2005). 

 

Todavia, nesses processos de integração, às vezes, os interesses são diversos e podem 

ser não-cooperativos (OLIVEIRA, R., 2004), intensificados pelas diferenças entre os grupos 

(LAWRENCE; LORSCH, 1973, 1977). Pelas declarações da maioria dos entrevistados, 

incluindo os gerentes, verifica-se que o ACNR parece que ainda não atingiu o objetivo de 

integrar as divisões. Segundo dois chefes de divisão: 

 

É porque muita coisa mudou, muitas vezes a gente não quer que seja assim 
tão explícito. É uma coisa que só aparece... Hoje, sim, a gente tem tentado 
mudar um pouco essa realidade, essa própria separação, essa concentração 
que está existindo (ENTREVISTADO L, 04/11/2005). 

 
A gente precisa mudar as nossas cabeças, também, lógico; a gente precisa 
mudar a nossa cabeça para poder trabalhar o ACNR da forma como ele 
precisa ser trabalhado. Ele está mais para o parlamentarismo aberto do que o 
presidencialismo mesmo, a gente tem essa coisa... que está na cabeça da 
gente, a gente precisa discutir mais esse assunto e evoluir mais e aí, às vezes, 
a vaidade também atrapalha um pouco (ENTREVISTADO M, 04/11/2005). 

 

Tecendo mais algumas considerações sobre os elementos que compõem a estrutura 

organizacional do SERPRO-Recife, tem-se, na dimensão funcional, que as tarefas, em sua 

maioria, são rotineiras e agrupadas em cada divisão da regional. Cada área tem seus 

componentes estratégicos – visão, missão, premissas, negócio, produtos e serviços, fatores 

críticos e valores – dispostos na intranet, não existindo componentes estratégicos para o 

SERPRO-Recife. O agrupamento em divisões é claro e, segundo um depoimento: “se há uma 

coisa que eu acho complicada aqui no SERPRO, é exatamente isto: parece que somos várias 

empresas” (ENTREVISTADO A, 21/09/2005). 

Segundo Alves (1997), uma empresa pode ser apresentada como uma estrutura de 

papéis e de poder que regulam as suas atividades, tendo-se em vista os seus objetivos. No 
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SERPRO, os papéis dos empregados e administradores são descritos no Estatuto Social 

(ANEXO A), nas normas específicas de cada área e no Regimento de Administração de 

Recursos Humanos (RARH). Neste, os papéis dos empregados são descritos como os “cargos 

necessários às funções do SERPRO”. Esses cargos tiveram os seus papéis definidos de acordo 

com a complexidade da tarefa e o nível de escolaridade do empregado. 

Conforme este Regimento, são três os cargos na instituição: analistas, técnicos e 

auxiliares. Para o primeiro, postula-se que “cabe ao analista desempenhar atividades de 

natureza complexa que exijam nível superior de escolaridade (3º grau completo) e 

conhecimentos específicos complementares à sua área de atuação. Para o segundo, o 

regimento declara que cabe aos técnicos “executar atividades compatíveis com o nível médio 

de escolaridade (2º grau completo) e com os conhecimentos específicos complementares à sua 

área de atuação”. Por fim, aos auxiliares cabe a execução de “atividades de natureza simples e 

rotineiras que exijam nível básico de escolaridade (1º grau completo) e conhecimentos 

complementares à sua área de atuação”. 

Na dimensão hierárquica, conforme citado anteriormente, algumas divisões possuem 

até três níveis de chefia. A amplitude de controle, número de empregados existentes sob o 

comando de uma chefia (DAFT, 1999), da regional, varia nas divisões, nas quais se observou 

maior amplitude nas áreas de desenvolvimento de sistemas, excetuando-se a Divisão da 

Gestão das Pessoas que possuía 23 empregados ligados diretamente ao gerente da divisão. 

Em relação à centralização nas tomadas de decisão (DAFT, 1999), o modelo de 

estrutura hoje adotado, como já referido, desloca o centro do poder da regional para Brasília. 

Também, pelo que foi observado, no dia-a-dia, as pessoas tendem a remeter algumas decisões 

ao superior imediato. Nesse sentido, Alves (1997) declara que, ao se permitir que os 

funcionários decidam menos a melhor maneira de se executar uma tarefa, possibilita-se criar 

uma aversão deles à tomada de decisões, gerando maior dependência ao superior hierárquico. 
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Vale a pena destacar que o pensamento administrativo de abordagens tradicionais 

(AKTOUF, 1996), bem como a centralização e a pouca autonomia (ALVES, 1997; DAFT, 

1999) puderam ser registrados em alguns depoimentos: “esse aqui é [o setor] que dá o 

amaciamento dos recursos humanos. Por exemplo: a parte de comunicação [...]; tudo que 

ocorre aqui dentro de nossa área enviamos para Brasília” (ENTREVISTADO D, 04/10/2005) 

e “não, a não ser o coordenador, o gestor é quem realmente propõe e toma as atitudes para 

resolver aquela situação” (ENTREVISTADO A, 21/09/2005). 

Destaca-se ainda, com relação à estrutura da organização, no que tange à tomada de 

decisões, em seu estudo sobre a gestão do conhecimento e aprendizagem no SERPRO, Castro 

(2003) verificou que 36% dos entrevistados ressaltavam que a estrutura organizacional do 

SERPRO não possibilitava facilidades em relação ao processo decisório. Quando perguntados 

sobre se as lideranças têm uma postura para incentivar talentos e aceitar sugestões, 30% dos 

entrevistados responderam “não” e mais 18% concordaram em parte com a indagação. Pelas 

informações coletadas, atualmente esta falta de incentivos ainda permanece na maioria das 

divisões. 

Para se identificar o nível de formalização das atividades, fez-se análise de várias 

normas da empresa, de modo que se percebeu a existência, em sua quase totalidade, que elas 

estavam devidamente codificadas e disponíveis na intranet da empresa. Ilustrando algumas 

dessas normas, citam-se: auxílio a filhos deficientes; auxílio creche/pré-escolar; homenagem a 

empregados; utilização dos Centros de Documentação e Informação – CDI’s; especializações, 

qualificações, habilitações; alteração da jornada de trabalho; sistematização da prestação dos 

serviços técnicos de desenvolvimento e/ou manutenção dos sistemas; regulamentação de 

programa, projeto, comissão, grupo interárea, grupo de trabalho e comitê permanente. 

Quanto ao processo comunicativo, pelo que foi visto, a empresa prioriza a 

comunicação mais formal, com o uso intenso da internet e intranet. Nessa perspectiva, 



 111 

quando o processo comunicativo organizacional prioriza a confecção de manuais e outras 

maneiras mais formais, de acordo com Tocoline e Pereira (2004), o processo de 

compartilhamento do conhecimento pode ser desaprendido pelos funcionários, pois, na 

verdade, essas organizações tendem a diminuir o contato humano. 

Deve-se lembrar que o SERPRO é uma empresa pública, criada por lei, cuja finalidade 

é “atender prioritariamente, com exclusividade, aos órgãos do Ministério da Fazenda” 

(ESTATUTO SOCIAL – ANEXO A). Assim, considerando a forma exclusiva de atendimento 

ao Ministério da Fazenda, pode-se dizer que essa estrutura funciona bem devido à 

previsibilidade do mercado do SERPRO. De acordo com um gerente, esse modelo de 

organização parece atender também às perspectivas internas: 

 

O SERPRO nunca vai ser comparado a uma Petrobrás, nunca, ou a qualquer 
outra empresa, simplesmente por uma razão fundamental: a Petrobrás vende 
o seu produto para o José, ela vende o seu produto para Pedro, para o Tião 
que está ali na esquina, para o Antônio que está ali na outra, e por aí vai. O 
SERPRO não trabalha com esse tipo de comércio. O SERPRO tem um 
mercado cativo, não pode explorar outro mercado, por definição da empresa. 
E a gente trabalha com um mercado em que o nosso cliente é que é o gestor 
do processo, não somos nós que somos gestores, nós somos meio, só somos 
fins para o SERPRO, para todos os nossos clientes somos meio [...] todos os 
serviços que o SERPRO faz poderia ter lá: “DESENVOLVIDO PELO 
SERPRO”, mas entenda que para a empresa isso nunca foi importante, eu 
não acho isso ruim não, para aquilo que o SERPRO se presta a fazer eu 
nunca achei ruim não, porque você não recebe os louros, mas também não é 
apagado, certo? Não é apagado (ENTREVISTADO M, 04/11/2005). 

 

Assim, conforme analisado até o momento nesta seção, a estrutura organizacional da 

regional do Recife apresenta uma separação departamental bem definida, possuindo camadas 

hierárquicas claras nas divisões, em até três níveis; tendência à centralização na tomada de 

decisões e regulamentações abrangentes de suas diversas atividades, em cuja execução os 

contatos entre as áreas parecem ser bem reduzidos. Dessa forma, caracteriza-se o modelo 

estrutural mecânico. 
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Todavia, nas organizações, há uma rede de relações sociais não representada em seus 

organogramas. Para Mintzberg (2003), a estrutura organizacional das empresas não funciona 

apenas com os parâmetros formalmente estabelecidos; há também a parte informal que surge 

por intermédio da interação das, e entre pessoas. Essa parte informal aparece com os 

relacionamentos não-oficiais gerados nos grupos de trabalho. Assim, isto contribui para que 

existam, nas organizações, relacionamentos de poder e de comunicação relevantes, os quais 

não estão escritos em seus regulamentos e manuais. Na próxima seção, alguns desses 

elementos foram levantados na investigação do modelo estrutural do SERPRO, emergindo 

traços da estrutura orgânica, em algumas divisões, como se verá a seguir. 

 

 

4.2.2  Elementos da estrutura orgânica 

Os elementos da estrutura organizacional devem ser selecionados para se alcançar uma 

harmonia interna e uma compatibilidade com o ambiente no qual a organização está inserida 

(MINTZBERG, 2003). Por sua vez, o ambiente da tecnologia da informação é dinâmico, 

conseqüentemente, causando algumas alterações estruturais nas organizações. Nessa 

perspectiva, percebe-se que alguns esforços têm ocorrido para tornar o SERPRO uma 

organização mais flexível, mesmo com um mercado cativo, demonstrando uma tendência 

ainda pouco trabalhada nas instituições públicas. 

Ainda de acordo com Mintzberg (2003), grandes mudanças e incertezas no ambiente 

organizacional, principalmente por causa da globalização, são variáveis que justificariam uma 

direção para a flexibilização das estruturas das empresas. Em função disso, elas passam a 

sofrer o efeito de diversas formas que sobre elas se sobrepõem ou manifestam-se 

concomitantemente ao design mais formal, como resposta à necessidade de adaptação aos 

ambientes de incerteza, o que ocorre no caso do SERPRO. 
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Em se tratando de ambientes competitivos, a estrutura orgânica surge como uma forma 

mais adequada associada a desenhos organizacionais mais flexíveis (ROBBINS, 2002; 

WANG; AHRNED, 2003). Esta pesquisa parte do princípio de que, o ambiente competitivo – 

ambiente da tecnologia da informação – em que o SERPRO está inserido, e junto com as 

cobranças de seu principal cliente, a Receita Federal, tornam-se os elementos centrais de sua 

organicidade agregada como traço estrutural da empresa. As observações de um servidor da 

Receita Federal corroboram a perspectiva que ora se delineia: 

 

Com o tempo, a informática foi ficando mais fácil: o desenvolvimento da 
própria tecnologia de redes, acesso a terminais on-line, etc. Então, a 
possibilidade de você criar sistemas que o usuário ache melhor aumentou. E 
o SERPRO acompanhou isso, então a visão de que o SERPRO melhorou o 
serviço, isso se tem (ENTREVISTADO S, 06/11/2005). 

 

Para aumentar a organicidade, também conta a retenção de pessoas, sobretudo as 

recém-admitidas, pois elas estão trazendo para a organização, a construção de novos 

relacionamentos, dinâmica e experiências diversas. Por isso, o SERPRO criou um projeto, 

destinado a promover a socialização junto aos grupos mais antigos da instituição, denominado 

“Você e o SERPRO”: 

 

É porque a gente era uma empresa que não precisava se preocupar em reter, 
porque a gente retinha o capital intelectual. Hoje em dia a competição está 
muito maior, nós estamos preocupados em reter. A gente nunca teve essa 
preocupação de as pessoas chegarem aqui e daqui a pouco já saírem, porque 
passaram em tal concurso não sei o que, nunca tivemos. Estamos tendo isso 
nos últimos anos (ENTREVISTADO I, 09/11/2005). 

 

Ainda assim, pelo que foi observado, há necessidade de uma maior integração com os 

novatos, tema que merece atenção por parte da empresa. Propício a esse esforço, vem a ser o 
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papel da Associação dos Servidores do SERPRO, localizada no próprio espaço físico da 

regional do Recife. Um comentário a este respeito foi feito por um dos entrevistados: 

 

Eu acho assim, a turma mais antiga, João, Pedro, a turma do ano passado, 
eles sempre estão juntos. Emanuel, presidente da Associação, já puxa os 
meninos para jogar, já está puxando até os novatos para a Associação, para 
jogar futebol, aí eles ficam lá no final de semana (ENTREVISTADO E, 
06/10/2005). 

 

É interessante destacar que, convivendo com os esquemas formais de trabalho que 

puderam ser detectados, principalmente durante a execução das atividades dentro das próprias 

divisões, havia um predomínio do processo comunicativo feito por intermédio do contato 

direto e face a face. Na empresa, várias reuniões eram realizadas por meio da 

audioconferência, confirmando-se, de acordo com os empregados, uma tendência da 

necessidade de um contato mais pessoal dos funcionários na realização de suas tarefas, 

conforme os relatos de um entrevistado: 

 

Aqui a gente usa muito o telefone, cada um tem seu telefone individual, uma 
ou duas pessoas aí é que compartilham um telefone [...] Quando uma fala, a 
outra fica olhando; quando é um assunto que requer mais explicação, quando 
tem algum papel que tem que mostrar, a gente vai lá, todo mundo vai lá [...] 
É, telefone e olho no olho, é todo mundo, sem exceção [...] Com a áudio o 
pessoal resolve os problemas estruturais dos sistemas que estão elaborando. 
Passam, às vezes, uma tarde todinha discutindo [...] Nós temos direto, ainda 
hoje mesmo nós tivemos uma reunião a manhã todinha com os 
superintendentes de todos os pólos [...] A gente ficou ali ontem mesmo, com 
os superintendentes, com toda a cúpula da [nossa superintendência], e todo 
mundo se coloca, todo mundo se entende, todo mundo diz como é; se dá 
informação errada, o cara pede para entrar e corrige e explica como é 
(ENTREVISTADO A, 21/09/2005). 

 

 Outro fator que parece estimular os contatos entre os empregados é o layout físico das 

salas de trabalho. O SERPRO adota como padrão uma composição de baias, agrupando as 

equipes. Nessas salas, a colocação de divisórias com vidros tem permitido um contato visual 
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maior. Quando a disposição dos móveis ainda não obedece a esse desenho, a arrumação física 

já procura seguir um estilo semelhante, possibilitando que as equipes estejam próximas e 

tenham mais contatos. De acordo com um dos entrevistados: 

 

Aqui está mais um papo direto, tanto que agora meu setor mudou, como eu 
disse, abriu uma área ali, e aí tentaram botar os grupos de trabalho mais 
próximos. Por exemplo: aqui estou eu, aqui está [...], aqui está outro, aqui 
está mais um, tudo num formato de estrela [...] Todo mundo aqui bem 
próximo um do outro, nesse telefone, e aqui já tem outro grupo, eles estão 
dividindo tudo assim, eu gostei. Fica bem mais fácil (ENTREVISTADO E, 
06/10/2005). 

 

Fazendo-se a comparação entre os modelos estruturais anteriores e os posteriores a 

1995 no SERPRO, deve-se assinalar que a quantidade de níveis hierárquicos por divisão, em 

média, na regional do Recife, não foi reduzida. Porém, sendo hoje o nível de divisão a 

representação máxima de sua área na regional, isto tem suscitado maior participação dos 

gerentes na tomada de decisões junto aos seus colaboradores. 

 Sobrepondo-se as linhas de autoridade, mais freqüentes em estruturas mecânicas 

(WANG; AHRNED, 2003), tem-se, em alguns momentos, apenas em algumas divisões, uma 

estrutura mais flexível à medida que os funcionários têm mais liberdade para tomar decisões. 

Nesse sentido, tem-se a seguinte declaração de um dos entrevistados: 

 

Todo ano, a gente faz um planejamento [...] Então, o que é que acontece? A 
gente faz o planejamento bem operacional mesmo, a gente faz em três dias, 
para serem trabalhados pelos grupos e todo mundo participa, só não participa 
quem não quer; também ninguém é obrigado a participar, é feito um convite 
para todo mundo, [...] as pessoas gostam de ir [...] a gente coloca assim: o 
que é que o grupo quer que pare, o que é que ele quer que comece, e o que é 
que ele quer que continue. A gente trabalha cada coisa dessa, 
individualmente, [...] Para participar do evento, o grupo escolhe o relator, 
quem é que vai passar para o grupo maior, no plenário, o que aconteceu no 
grupo pequeno e aí, com isso, sai tudo de diagnóstico, o que eles estão 
achando ruim, tudo que está incomodando sai [...] Junta tudo na hora que 
eles apresentam, aí não concordo com isso, e aí, no plenário, geralmente, é 
aquela coisa muito interessante; e quando acaba, isso a gente condensa, tudo 
que quer que pare, tudo o que quer que continue, a gente quer que eles digam 
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tudo que querem que pare e o que continue (ENTREVISTADO A, 
21/09/2005). 

 

Assim, as redes informais que surgem nas organizações, mesmo podendo ter um 

caráter temporário, constituem instrumentos importantes para as empresas no enfrentamento 

dos desafios relacionados à era do conhecimento, inclusive na capacidade de lidar com os 

imprevistos (MACEDO, 1999). Por intermédio da baixa formalização, é possível elevar a 

diversidade de grupos na organização. Nas visitas à empresa, foi observado que as chefias de 

divisão, em quase sua totalidade, mantinham as portas de suas salas abertas. Esse fato também 

pode ajudar na minimização dos efeitos da linha hierárquica, normalmente, clara nas 

estruturas mecânicas, potencializando o aparecimento de mais redes informais. Contudo, na 

maioria das divisões, não se aparentou existir muitas interações com os gestores; inclusive, 

em apenas duas, houve elogios dos subordinados quanto à postura de seu gerente. 

 O surgimento de redes informais também tem como conseqüência a descentralização 

do processo de tomada de decisão do topo da estrutura. Quando a tomada de decisão ocorre 

nos níveis mais afastados do topo da estrutura hierárquica, estimula-se a iniciativa e propicia-

se a criatividade na organização, pois os indivíduos passam a ter mais liberdade para opinar 

sobre a melhor maneira de realizar as tarefas, facilitando o compartilhamento do 

conhecimento (WANG; AHRNED, 2003). De acordo com as palavras de um entrevistado: 

“não é estrutura formal isso que acontece aqui. São as pessoas mesmo, é [o gestor] que tem 

essa forma de administrar e os outros chefes da nossa área, todos [vão] na mesma linha [dele], 

isso é uma coisa que você repassa” (ENTREVISTADO A, 21/09/2005). 

Outro exemplo de maior informalidade é o controle da jornada diária de trabalho na 

empresa. Para tal, existe uma norma funcional específica que cita no item das obrigações do 

empregado: “registrar a sua freqüência, justificar, codificar as ocorrências de faltas, atrasos, 

saídas antecipadas ou ausências durante o expediente, utilizando os códigos de ocorrência 
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conforme o Anexo 1 desta Norma Funcional”. Porém, no cotidiano, predomina o não-registro 

de ponto, salvo em alguns setores, por determinação da chefia, que ainda digitam os horários 

dos empregados na planilha de freqüência. Nas palavras de um entrevistado: 

 

A gente não tem ponto, a gente tem que dar oito horas, só é suspenso o 
regime de exceção do ponto quando você precisa fazer extra; e quando você 
precisa fazer isso, você bate a saída e cinco minutos depois é que você 
começa a registrar o extra (ENTREVISTADO A, 21/09/2005). 

 

 Outrossim, algumas flexibilidades puderam ser encontradas em determinadas normas, 

cujos casos omissos passam a ser resolvidos no Órgão Central de Gestão de Pessoas ou no 

Órgão Local, conforme a necessidade. 

Analisando-se o Edital do Processo Seletivo para Reclassificação 2005, notou-se que 

um dos itens que trata dos fatores a serem utilizados na avaliação do empregado, a alínea “c”, 

versa sobre a autonomia do empregado na execução dos trabalhos, fornecendo a pontuação 

máxima quando “para a execução de seus trabalhos, o candidato demonstra conhecimento 

amplo e freqüentemente é requerido para atuar em equipes multifuncionais como consultor 

dos processos sob a sua responsabilidade”. Portanto, há espaço para que as pessoas 

desenvolvam seu potencial criativo. 

 Salienta-se que as características mencionadas, no decorrer desta seção – maior nível 

de informalidade, descentralização do poder, menor controle, formação de redes informais –, 

próprias de uma estrutura orgânica, sobrepondo-se virtualmente ao desenho mais formal, 

pareceu variar de intensidade quando comparadas às sete divisões pertencentes ao SERPRO-

Recife, analisadas nesta pesquisa. Contudo, pelo que foi observado, entendeu-se ser baixo o 

nível de organicidade na regional. A próxima seção apresenta as dimensões estruturais de uma 

organização baseada no conhecimento. 
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4.2.3  Organização baseada no conhecimento 

 Como já mencionado, na atual economia, para fazer funcionar organizações baseadas 

no conhecimento, a sua estruturação precisa incorporar dimensões em um nível superior 

(WANG; AHRNED, 2003). Essas dimensões são baseadas em processos e caracterizam-se 

por relações: apoiadas na confiança, orientadas e interativas externamente, e emocionalmente 

inclusivas. Estas características são consideradas, por Wang e Ahrned (2003), importantes na 

transição das organizações portadoras de estruturas orgânicas às baseadas no conhecimento, 

mesmo que nestas persistam atributos institucionalizados das estruturas precedentes. 

 Quanto à dimensão apoiada na confiança, observa-se que a cultura de pouco controle – 

por mais que não haja, na maioria das divisões na regional, a necessidade do controle do 

horário de ponto – parece ainda não generalizada. Durante os contatos estabelecidos com a 

empresa, observou-se, em várias situações, a existência da necessidade do controle das 

atividades e da presença dos empregados. Em algumas situações, puderam ser observadas a 

existência de conflitos e uma política de controle não muito transparente. Já em uma divisão, 

de acordo com um entrevistado: 

 

Eu chego oito e meia, fico até às 18 horas, mas essa coisa das pessoas 
ficarem oito horas mesmo, não tem. Mas acontece também, às vezes, das 
pessoas precisarem ficar aqui até às 19h, 19h30 e não cobrarem hora extra. 
Tem essa flexibilidade também. O controle para o ponto não é rígido 
(ENTREVISTADO A, 21/09/2005). 

 

  Porém, esse fato pode ser exceção, pois a cultura da necessidade do controle de ponto 

parece não atrelada apenas ao SERPRO-Recife. Segundo uma pesquisa para fins acadêmicos 

sobre o tema teletrabalho em organizações públicas, realizada por uma empregada do 

SERPRO, constatou-se que esse assunto ainda parece ser um problema, tendo-se muita 

dificuldade para mudar o conceito do local onde o trabalho deve ser executado (PINTO, 
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2005). Essa pesquisa foi aplicada para avaliar as tarefas e características dos cargos de 

analista de sistemas e técnico de informática, verificando-se que, para implantação do 

teletrabalho, necessita-se de mudanças em aspectos culturais e na estrutura da organização. 

Quanto à compreensão da estratégia, uma dos efeitos da dimensão apoiada na 

confiança, em termos de regional, parece que não há uma percepção clara da mesma, não se 

desenvolvendo, talvez por isso, o processo colaborativo entre as diversas áreas. Conforme o 

depoimento de um dos entrevistados: 

 

Agora, muita coisa nessa linha de gestão interna eu nem sei, nem quero 
saber. A gente discute aqui, mas não internaliza. Agora, cada um é bom no 
que faz, dentro da sua gestão, eles têm o conhecimento específico de cada 
área. É por isso que eu digo que a questão do planejamento não é fácil de ser 
internalizada, porque não se liga ao plano de ação. A gente sai de uma ação, 
mas não sabe se aqui ele faz parte de um plano, eles fazem uma ação, 
cumprem uma meta, mas não sabem que aquilo está inserido num 
planejamento. Eles não acompanham, nem querem, porque é muito difícil 
internalizar certas coisas (ENTREVISTADO D, 04/10/2005). 

 

Em diversos momentos, quando se tratava de atividades relacionadas com a regional, 

houve uma elevada incidência de frases “eu acho que está bom”, “pelo menos eu acho” e 

“isso eu não sei explicar”. Destaca-se que, para o processo comunicativo, a organização tem à 

sua disposição ferramentas tecnológicas suficientes, porém, como citado anteriormente, existe 

uma predominância da organização em promover a comunicação via internet e intranet que, 

segundo os relatos desta pesquisa, têm resultados limitados, porque os empregados 

desconhecem o que está sendo desenvolvido nas outras divisões e os informativos parecem 

não ser lidos integralmente, espelhando o baixo acesso a esses instrumentos. 

 No que diz respeito à dimensão interativa e orientada externamente, algumas áreas 

demonstraram mais senso de orientação externa, dessa forma, flexibilizando a estrutura. Pôde 

ser percebido que a instituição realizou intercâmbios com outras empresas, trocando 
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informações sobre processos de avaliação funcional na área de gestão de pessoas. Um dos 

relatos evidencia essa experiência:  

 

Foi mais ou menos em 1998 ou 1999 [...] que passou a ser [esse tipo de] 
avaliação, essa proposta foi de Sandra Almeida. Ela agora está em São 
Paulo, ela pegou vários modelos de avaliação, fez um benchmarking sobre 
avaliação, e fez a proposta. Ela foi a gestora do processo [...] Quando 
aplicamos o modelo, foram feitas algumas sugestões. Ela também analisou e 
foram feitas alterações (ENTREVISTADO I, 09/11/2005). 

 

No nível de divisão, na Gestão de Logística (GLRCE), também houve preocupação 

com aspectos relacionados à infra-estrutura e suprimentos, conforme refere um dos 

entrevistados: 

 

É justamente a troca, o intercâmbio técnico com outras empresas que 
também trabalham de forma similar à nossa. Então, nessa troca, tanto 
passamos experiências nossas quanto trazemos deles. Aí vamos fazer uma 
convocação, um fórum, convidando várias empresas, primeiro para mostrar 
o que é gestão, as nossas comunidades e, a partir daí, discutir cada processo 
como já discutimos através do PIT, um programa de intercâmbio técnico que 
nós já temos implantado em nossa área, com outras empresas. Nós de Recife 
já fizemos um programa sobre suprimentos, fornecedores, já estivemos com 
a CELPE, CHESF, com aquele órgão ligado ao tribunal, que tem no Recife... 
um órgão federal... na Alfredo Lisboa... acompanhando e trazendo novas 
experiências. Já estivemos na ALCOA, de Itapissuma. Já fizemos 
intercâmbio com uma outra empresa japonesa que tem aqui. Por fim, já 
tivemos uns quatro ou cinco intercâmbios com outras empresas [...] mais 
interessante em termos de intercâmbio de conhecimento foi com a CHESF. 
(ENTREVISTADO D, 04/10/2005). 

 

No SERPRO, observa-se uma maior freqüência nas áreas de desenvolvimento de 

sistemas para se ter uma orientação externa. Existe um convênio com a UFPE para a troca de 

informações e acompanhamento do segmento de tecnologia da informação, com habitual 

divulgação de cursos e palestras nos quadros de avisos existentes na regional, segundo 

declarações de um gestor: 

 



 121 

Adaptamos o PMBook à nossa realidade, o SERPRO sempre fez isso. Nesse 
aspecto, o SERPRO sempre foi uma empresa de ponta no mercado, o 
SERPRO nunca se acomodou em pegar o que era padrão de mercado e 
simplesmente utilizar. O SERPRO pega o padrão do mercado, estuda e 
geralmente lança um modelo próprio. Agora, o que hoje acontece no 
mercado é que às vezes empurra a gente no sentido de a gente ter que ter os 
pezinhos naquilo, saber o que é mercado, porque o mercado exige. Na hora 
que o mercado solicitar, como por exemplo, um processo de gerenciamento 
ele vai dizer “esse seu projeto aí foi baseado no PMBook”, aí o SERPRO vai 
dizer “foi, nós temos um modelo nosso que é baseado no PMBook”,então 
nós fizemos o nosso modelo (ENTREVISTADO M, 04/11/2005). 

 

Por outro lado, isso contrasta com outro depoimento de um técnico, revelando-se que 

essa dimensão é restrita a algumas áreas: 

 

Tem gente que respira o SERPRO. [...] não sabe fazer outra coisa, só sabe 
trabalhar aqui no SERPRO; se botar em outra coisa, está perdido, só sabe 
trabalhar naquele computador [...] aqui no SERPRO, quem trabalha aqui, só 
sabe trabalhar no SERPRO. Tem muita gente aposentada que continua 
trabalhando, porque, se sair, pira (ENTREVISTADO F, 17/10/2005). 

 

Assim, observa-se que não predomina, atualmente, a orientação externa, pois alguns 

dos relatos apresentados são exemplos de atividades passadas, demonstrando que essas 

divisões não estão interagindo com outras instituições. 

Na última dimensão, a emocionalmente inclusiva, o SERPRO, pelas revelações de 

dois dos entrevistados, passou por momentos de dificuldades e de reafirmação de seus 

valores, contudo não pôde ser percebido, na maioria das divisões um contexto cultural 

cercado de coerência e de valores compartilhados: 

 

Acho que [a empresa] quase se acabava, o fato de a gente ter sentido isso na 
pele foi muito difícil. Nós ficamos sentidos, temos uma história de luta, uma 
história de garra, uma história de quem está criando algo novo, o cliente 
sempre mais satisfeito; você ver que o cliente está aí com o ReceitaNet, hoje 
em dia, que facilidade, não é? Você pegar o imposto de renda, chegar ali, 
mandar o seu imposto [...] (ENTREVISTADO I, 09/11/2005). 

 
Os valores do SERPRO foram conseguidos pelos seus empregados. Foram 
feitas reuniões em todas as regionais. Cada uma fechou propostas, e o que 
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deveria ser os valores dentro da empresa. É o mérito, é a competência, é a 
sabedoria, é o dividir o conhecimento, compartilhar o que sabe, isso tudo ela 
faz (ENTREVISTADO A, 21/09/2005). 

 

 Pelo que foi observado no decorrer desta seção, verifica-se que o SERPRO-Recife não 

pode ser considerado como portador de uma estrutura organizacional baseada no 

conhecimento, tendo-se em vista a baixa densidade encontrada na análise das dimensões, ora 

verificadas, relacionadas com esse tipo de estrutura, conforme a maioria das divisões 

investigadas. Com base nessa perspectiva, verificou-se de que maneira as características da 

estrutura organizacional do SERPRO-Recife podem ser identificadas como categorias de 

capital social, assunto examinado a seguir. 

 

 

4.3  Estrutura organizacional vs categorias de capital social 

 Esta seção apresenta de que maneira as características, formais e informais, da 

estrutura organizacional estão relacionadas com as categorias de capital social. Conforme 

descrito na seção anterior, as estruturas podem sofrer o efeito de variações que se sobrepõem 

ao modelo mais formal. Tendo-se em vista a clara segmentação do SERPRO-Recife, algumas 

das características foram percebidas mais em determinadas divisões do que em outras. Antes 

de se começar a descrever as dimensões do capital social, discute-se ainda alguns efeitos 

desse valioso recurso dentro do SERPRO-Recife. 

 Para Tsai e Ghoshal (1998), o capital social tem efeitos relevantes nos níveis de troca e 

combinação de recursos dentro de uma instituição, podendo afetar o seu funcionamento e 

contribuir na habilidade de ela gerar valores. Para exemplificar, foi observado que, após a “I 

Caminhada Ecológica do SERPRO”, houve uma maior interação entre os membros de cada 

divisão, bem como entre elas. Os empregados passaram a circular mais entre as baias e as 
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divisões. Contudo, essas interações foram mais perceptíveis somente ao longo da primeira 

semana após o evento, sinalizando a necessidade de outras atividades que possam vir a 

integrar mais os empregados. Segundo Putnam (2002), as formas de capital social 

multiplicam-se com o uso e minguam com o desuso. 

 Para a empresa, supõe-se ser necessário o estímulo de atividades grupais, não apenas 

em razão da segmentação das divisões, pois o capital social pode se depreciar se não for 

praticado ou quando, por exemplo, há na instituição expectativas de redução do quadro de 

funcionários. Segundo Silva (2001), o SERPRO perdeu muitos empregados durante o final da 

década de 90 e muitos foram os conflitos e desgastes em razão dos processos de redução do 

quadro, conforme foi expressado em uma entrevista: 

 

Estavam se esfacelando, as áreas, demitindo gente, gente doente... Quando 
eu volto para a empresa, o que é que eu encontro? Outra empresa, empresa 
com pessoas individualistas [...] então quando eu falava... “mas não é o 
SERPRO?” [tinha como resposta] “não, isso aqui é da área [...] mas não é 
tudo SERPRO?”. Eu falava o que estava acostumada a falar; aí eu comecei a 
sentir [...] (ENTREVISTADO I, 09/11/2005). 

 

De acordo com Lesser (2000), as alterações no ambiente organizacional diminuem as 

oportunidades para as pessoas construírem uma fonte valiosa do recurso capital social. Para o 

autor, antes dos processos de re-estruturação, re-engenharia e downsizing ocorridos nas duas 

últimas décadas, os indivíduos permaneciam por mais tempo nas instituições, o que facilitava 

o desenvolvimento de redes informais entre os indivíduos, inclusive entre os pertencentes a 

distintas divisões existentes na organização. 

Nesse aspecto, deve ser destacado que os funcionários do SERPRO-Recife têm, em 

média, 17 anos de empresa, conforme os dados coletados na Divisão de Gestão de Pessoas. 

Pelas informações obtidas, os gestores consideram que existe um baixo turnover no SERPRO-

Recife. Sendo assim, a empresa, nesta regional, parece não aproveitar devidamente este 
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recurso denominado de capital social, pois foram observadas poucas redes de relacionamento 

entre as unidades. Isto pode significar o impacto negativo da segmentação da regional que, 

por sua vez, repercute no baixo desenvolvimento de redes informais. A oportunidade para que 

as pessoas trabalhem juntas somente acontece quando a tarefa exige, conforme foi observado. 

Peres (2000) sugere que o capital social necessita de estímulos para aumentar o seu estoque, 

demandando investimentos e tempo para se construir e mantê-lo elevado. 

 Conforme observado, a regional possui vários locais onde seria possível uma maior 

integração – pontos de cafés, sala de visitas, copa –, porém esses locais quase sempre estavam 

vazios, denotando baixa freqüência de utilização. Acrescente-se a esses locais que, como já 

mencionado, no terreno da regional, encontra-se a sede da Associação dos Empregados do 

SERPRO (ASES). Assim, nas observações feitas durante o horário de almoço, viu-se que não 

são muitos, em média 25, os empregados que se utilizam do restaurante da Associação, fato 

confirmado pela permissionária desse estabelecimento comercial. Apesar disso, segundo um 

gerente do SERPRO, reconhece-se a importância da ASES na integração dos empregados: 

 

Com a Associação aqui dentro, a gente consegue criar, motivar melhor os 
empregados a compartilharem [...] e às vezes os próprios empregados fazem 
isso e eles não sentem o quanto isso é importante pelo fato de eles estarem 
sempre aqui dentro, mas é um fator motivador. Eu acho que é um fator 
motivador. [A ASES] é um lugar onde você pode ir na hora do almoço, no 
final do dia, sem se deslocar muito da empresa, você pode passar a noite, 
tomar uma cervejinha fora do expediente de trabalho. Então é assim, eu acho 
que isso é um fator bem interessante para a empresa, o pessoal não sente 
muito isso; se conversar, talvez nem se lembrem disso, mas, se fosse caso de 
que a ASES saísse daqui, o impacto seria imediato, com certeza absoluta, o 
pessoal iria logo começar a reclamar. [...] a ASES é assim; ela, como 
parceira, é importante para nós, ela estar dentro da regional 
(ENTREVISTADO M, 04/11/2005). 

 

 Por fim, deve-se destacar que o capital social também tem os seus custos (LEANA; 

VAN BUREN III, 1999). Nesse sentido, há situações em que as estruturas sociais e relações 
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de poder tendem a se perpetuar podendo limitar a aceitação de inovação e de mudanças 

organizacionais. Na visão de dois dos entrevistados: 

 

O quadro novo está chegando agora, as pessoas ainda não foram colocadas 
nos cargos administrativos; pelo menos não vamos arriscar [...] 
(ENTREVISTADO M, 04/11/2005). 
 
[Ele] estava aqui há poucos meses e estava o manda-chuva do pedaço. 
Coisas que a gente não era obrigada a fazer, ele estava querendo obrigar. 
Quer dizer, quis mudar aquela maneira de trabalho nossa, bruscamente; 
aquilo impactou muita gente [...] (ENTREVISTADO E, 06/10/2005). 

 

Conforme citado nas seções anteriores, o SERPRO-Recife apresenta 

predominantemente elementos estruturais de uma organização mecânica, sugestivos, de um 

baixo grau de organicidade, sendo, assim, esta a expressão encontrada para se discutir um 

certo tipo de capital social estrutural. Seus traços, observados na empresa, permeiam os 

componentes identificados nas dimensões do capital social. Na próxima seção, serão 

apresentados alguns aspectos relacionados à identificação da estrutura organizacional na 

categoria estrutural do capital social. 

 

 

4.3.1  Capital social estrutural 

O capital social diz respeito às características da organização e contribui para elevar a 

eficiência, facilitando as ações coordenadas. Na categoria estrutural do capital social, estão 

presentes, várias formas mais extrínsecas e observáveis de organizações sociais, 

particularmente, papéis, regras, precedentes e procedimentos, assim como ela está relacionada 

a uma diversidade de redes que colaboram para a ação coletiva e a cooperação, reduzindo os 

custos de transação, organizando esforços, gerando expectativas, provendo segurança de 

como os outros agirão e tornando mais previsíveis alguns resultados (UPHOFF, 2000). 
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Os papéis dos empregados, conforme visto anteriormente, são descritos no Regimento 

de Administração de Recursos Humanos (RARH), que define os cargos necessários ao 

funcionamento da entidade. Na organização, esses papéis influenciam a formação de redes 

formais e informais de relacionamento, agrupando os empregados de acordo com os cargos e 

os colocando juntos na interação social que emerge dos processos de trabalho. Destaca-se 

também que as redes, tanto as verticais quanto as horizontais, variam entre as diversas 

divisões. O seu desenvolvimento predomina, majoritariamente, dentro das divisões e, 

raramente, entre algumas delas. 

Para ilustrar esse traço organizacional, analisou-se o Edital de Avaliação Funcional e 

da Liderança por Competências 2005. Verificou-se, neste documento, que o processo abrange 

auto-avaliação, avaliação do superior imediato e avaliação de pares. Neste último item, consta 

no edital a obrigatoriedade de substituição de pelo menos um dos dois avaliadores em relação 

aos escolhidos no processo de avaliação do ano anterior, promovendo, assim, uma maior 

variação dos contatos nesse processo, que implica fazer uma retrospectiva histórica do 

desempenho ao longo de todo um ano de trabalho. Nesse sentido, vale assinalar o seguinte 

depoimento: 

 

Eu mesma, na minha avaliação, sempre mudo as pessoas. Eu acho legal 
ouvir a opinião de outros, porque tem pessoas, porque gostam de mim, vão 
me dar dez e eu acho que não mereço dez. Este ano eu peguei duas pessoas 
diferentes. Uma de uma área e [fulano] lá da sala que eu conheço desde que 
estou aqui, mas convivo com ela há dois anos, então eu quis que aquelas 
pessoas que eu não sei o que é que pensam de mim, o que elas acham de 
mim, eu quero saber, é muito bom assim (ENTREVISTADO I, 09/11/2005). 

 

Outro item que mereceu destaque foi o quadro de avaliação de competências de cada 

cargo – analistas, técnicos e auxiliares –, pois os que possuem menor quantidade de itens a 

serem avaliados são os auxiliares. Destaca-se que algumas dessas competências, caso fossem 

utilizadas para aferir o desempenho dos auxiliares, seriam de grande importância para a 
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gestão do conhecimento, tais como os itens que se referem à comunicação e à inovação e 

criatividade. Este último item também não consta das competências que serão avaliadas pelos 

pares, em quaisquer dos cargos. 

Pelas observações realizadas, as atribuições específicas de cada gerente são 

delimitadas nas normas de cada divisão, não tendo sido constatado, nesta pesquisa, uma 

relação entre a quantidade de níveis hierárquicos da divisão e a amplitude de controle com o 

número de redes desenvolvidas nas divisões. Nesse aspecto, o que mais chamou a atenção na 

formação das redes foi o modelo gerencial adotado na divisão. Tecendo mais alguns detalhes 

sobre esse fato, em divisões nas quais os empregados participam do planejamento, 

contribuindo mais no processo de tomada de decisão e que têm uma maior quantidade de 

reuniões, notou-se uma maior geração de ligações horizontais e verticais. 

Segundo Silveira, Kuniyoshi e Santos (2005), para as empresas serem capazes de 

construir posições de vantagem, elas necessitam contratar administradores com capacidade de 

explorar as competências essenciais, criando um ambiente adequado. Assim, o gestor tem um 

papel importante dentro das estruturas organizacionais, colaborando no surgimento de efeitos 

generalizados no comportamento das pessoas. O gerente, de acordo com o depoimento de um 

entrevistado: “é fundamental. Não tenha dúvidas [...] eu acho que o SERPRO peca em não 

preparar as pessoas para isso” (ENTREVISTADO A, 21/09/2005). Pelo que ficou constatado, 

esse é um sentimento generalizado e um dos próprios gestores relatou a deficiência no 

processo de preenchimento dos cargos de chefia: 

 

O SERPRO era uma porção de técnicos que foram colocados com um 
objetivo de executarem trabalhos técnicos, só que em algum momento você 
precisava pegar o técnico e colocá-lo para fazer uma atividade administrativa 
e aí você acabou criando uma casta de administradores no SERPRO que não 
são, a bem dizer, administradores, são técnicos aproveitados nos cargos 
administrativos (ENTREVISTADO M, 04/11/2005). 
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Há de se destacar que, mesmo tendo em seu estatuto social a preservação dos cargos 

estruturais com os empregados da instituição, algumas redes foram constituídas em razão da 

ingerência política. Nesse sentido, destacam-se os comentários de um gestor: 

 

[O SERPRO] sofre a ação política. Às vezes, uma pessoa que está fazendo 
um ótimo trabalho na empresa, depois de se investir ao longo de muitos 
anos, fazendo um bom trabalho, se destacando em algumas áreas de 
conhecimento dos clientes ou até na administrativa mesmo... de repente há 
uma mudança política, como, por exemplo, aconteceu agora com um partido 
que venceu as eleições. Esse partido não era da mesma linha do governo 
anterior, aí houve uma mudança geral. Então, essas pessoas que ocupavam 
determinados cargos chaves começaram a ficar isoladas, porque elas não 
eram ou não são dessa nova turma (ENTREVISTADO M, 04/11/2005). 

 

Assim, pelo que parece, esse conjunto de problemas, na composição do quadro 

gerencial, possibilita que cada divisão tenha um padrão bastante específico de troca e 

cooperação na empresa, em razão do modelo gerencial e do estilo adotado pelas lideranças, 

mobilizando de forma diversificada as suas equipes de trabalho. 

Quanto aos procedimentos, o SERPRO possui os seus processos bastante 

formalizados: descrições das tarefas, incluindo a documentação com políticas; 

regulamentações; níveis de autoridade; atividades dos departamentos que levam à 

padronização dos serviços. Durante a análise documental – e-mail de 14 de outubro de 2005 – 

SERPAUTA-Informativo Diário do SERPRO –, verificou-se a evolução do Processo 

SERPRO de Desenvolvimento de Soluções (PSDS). Por este boletim, a empresa, até o mês de 

setembro de 2005, havia conseguido o mapeamento da maior parte das práticas, tais como: 

planejamento de projetos; gestão de requisitos; gestão de software integrada; gestão de riscos; 

garantia de qualidade do produto e do processo; gestão de configuração, dentre outros 

(SERPRO, 2005a). 

Outra informação coletada versa que o SERPRO segue, nas áreas de desenvolvimento 

de sistemas, o Capability Maturity Model (CMM) – um dos modelos mais aceitos para a 
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melhoria da qualidade e do processo de software na esfera internacional. Pelas regras desse 

modelo, algumas reuniões são procedimentos obrigatórios, possibilitando a ação coletiva e 

cooperação. Como explica um dos entrevistados: 

 

O CMM2 diz o seguinte: que a gerência sênior tenha reuniões periódicas 
gerenciais e que tenha reunião também periódica com os colaboradores, isso 
é uma exigência do CMM. Mas que tenha uma reunião, pelo menos uma vez 
por mês, de todos os chefes no qual haja o funcionamento de todo o sistema 
(ENTREVISTADO A, 21/09/2005). 

 

 Quanto aos precedentes – ações anteriores que em razão dos seus resultados 

estabelecem a validade para os novos procedimentos –, de acordo com alguns depoimentos, 

registrou-se poucos investimentos em treinamentos, sendo em menor volume quando 

destinados aos cargos de auxiliares. Um dos entrevistados relatou que o SERPRO: 

 

Investia pouco, por causa de verba. [Treinamento] é bom, incentiva, motiva 
as pessoas, quer dizer, como me motivou, porque antes não era aberto para 
os auxiliares, era só para analistas [...] não faz muito tempo não. Mas era só 
para analista. Eles não estão mais diferenciando analista, técnico e auxiliar, 
todos são funcionários, todos têm capacidade (ENTREVISTADO E, 
06/10/2005). 

 

 Outro fato que teve destaque, surgido no plano gerencial, foi o Programa SERPRO de 

Qualidade, surgido logo após a mudança da estrutura organizacional da empresa. Antes, o 

nível de competitividade entre as divisões isolava ainda mais as áreas, levando a uma disputa 

os empregados de uma mesma regional. A empresa, a partir desse sentimento, começou a 

evitar as atividades que pudessem gerar esse tipo de competição, pois elas tendiam a 

prejudicar a cooperação. Na antiga visão, segundo quase todos os entrevistados, o grau de 

competitividade era elevado e atingia inclusive as ações de cidadania. Sob esse aspecto, tem-

se o seguinte depoimento: 
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Eu sei que senti isso quando cheguei aqui, aí eu comecei a me empenhar 
nesse negócio da qualidade; comecei a querer saber como era o processo. 
Quando eu via, vamos fazer uma visita em tal creche, todo mundo com 
máquina, aí tirava foto [para a divisão]; eu digo minha gente, aí colocavam 
em seus relatórios para tirar foto daquilo ali, porque eram deles [...] não era 
mais o SERPRO, era um bocado de empresas, tudo misturado, era a maior 
confusão. Eu fiquei louca quando voltei, angustiada, não conseguia me 
adaptar, aí fui questionando; questionava, questionava, mas foi isso que 
trouxe esse desmembramento todinho (ENTREVISTADO I, 09/11/2005). 

 

De acordo com Uphoff (2000), as sanções e os incentivos reforçam e regulam as ações 

coletivas. Nessa perspectiva, no Regimento de Administração de Recursos Humanos 

(RARH), constam os deveres, as obrigações e os direitos dos empregados, dos 

administradores e as vedações. Quanto aos incentivos, o SERPRO dispõe de uma gratificação 

que mobiliza os empregados, constituindo algo que, mesmo sendo individual, incentiva os 

grupos quando da realização de projetos coletivos: 

 

FCT é Função Comissionada Técnica. Então, isso é um instrumento 
gerencial muito importante que a gente tem. Porque, você veja, aquelas 
pessoas que não produzem, aquelas pessoas que não têm compromisso com 
a empresa, tem uma FCT muito pequena e tem outras aqui que nem dá dão, é 
zero [...] vai dar a outro que realmente está naquele momento se 
sobressaindo. Então, é uma coisa que aqui funciona 100%. Tem outras 
pessoas que têm aqui uma FCT alta, de 60%, as pessoas sabem, mas elas não 
estranham, porque sabem que aquela pessoa tem um papel de uma pessoa 
muito importante (ENTREVISTADO A, 21/09/2005). 

 

A próxima seção descreve o capital social cognitivo. Relembra-se, contudo, segundo 

Uphoff (2000), que as duas dimensões do capital social – estrutural e cognitiva – são 

interdependentes e complementares. 
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4.3.2  Capital social cognitivo 

Nesta categoria do capital social, ao contrário da dimensão estrutural, as formas são 

mais implícitas, menos visíveis, decorrentes de processos mentais e de idéias deles 

resultantes, fortalecidas pela cultura e ideologia, especificamente, normas, valores, atitudes e 

crenças que criam e reforçam a interdependência para as ações da equipe, apoiando a ação 

coletiva e predispondo ao comportamento cooperativo (UPHOFF, 2000). Para o autor, as 

normas, valores, atitudes e crenças são edificadas com o tempo, devendo criar expectativas 

sobre como as pessoas devem proceder, criando, por implicação, expectativas de como as 

pessoas procederão. 

Do mesmo modo que foram identificadas no capital social estrutural, viu-se que as 

variações das estruturas das diversas divisões do SERPRO-Recife influenciaram os esquemas 

interpretativos que geram os modelos mentais de seus empregados, criando valores e 

expectativas diversos. Um deles refletiu na cultura da participação em cursos patrocinados 

pela empresa, bem como na idéia de autodesenvolvimento. Para os empregados da regional, 

essa atividade contribuía para motivar e envolver as pessoas, fazendo parte do ambiente da 

instituição. Salienta-se que este conceito, que predomina entre os empregados, é resultante de 

normas da empresa lançadas há 15 anos, conforme obteve-se na entrevista: 

 

Como ela está até hoje, então, reclassificação ainda é uma coisa que mexe, 
motiva as pessoas para elas fazerem cursos, se atualizarem, com certeza. 
Agora, tem pessoas como eu que estão na classe 3, não têm mais para onde 
ir, a minha motivação é minha e tem outras pessoas como eu aqui na 
regional que também estão na classe 3 e que continuam se motivando a fazer 
cursos, se atualizando, quer dizer depende muito de cada pessoa. Mas, em 
nível geral, o pessoal mais simples da empresa, as pessoas que têm menos 
qualificação, procuraram sempre estar fazendo cursos desde que começou 
aquela sala de EVS [ensino via satélite] que é da internet e também o Dtcom. 
Teve gente que já fez 30 cursos em um ano, cursos de três horas, de quatro 
horas, de uma hora, mas fizeram assim, por quê? Porque, na reclassificação, 
realmente, muita gente conseguiu se reclassificar por conta dessas horas 
(ENTREVISTADO I, 09/11/2005). 
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Tendo-se em vista que o SERPRO passou por uma segmentação das áreas, 

concomitantemente com uma redução do quadro de empregados, cabe observar que o grupo 

mais antigo – que ainda é a maioria na regional – ainda hoje sofre os impactos desses seus 

contextos históricos. Segundo Lesser (2000), o capital social pode se depreciar se não for 

praticado ou quando, por exemplo, há na instituição expectativas de demissões. 

Considerando-se que a empresa, praticamente, ao longo desses últimos anos, não realizou 

contratações, as novas nomeações passaram a gerar expectativas de geração e recuperação dos 

valores na regional, como se apreendeu de uma das entrevistas: 

 

Com certeza, aproximou muito. Assim, os novatos já... esses agora que 
entraram já estão se preocupando com os que vão entrar, então existe aquela 
rede, uma grande rede que faz com que as pessoas vão se aproximando e eles 
já estão formando [redes]. Assim, tal dia vamos jogar, tal dia vamos passar 
no restaurante, isso tudo é uma coisa que antigamente no SERPRO existia, 
agora a gente passou por muitas histórias. A gente passou por muitos PDV’s, 
passou por muitos; quer dizer, o pessoal mesmo saiu todinho na época de 
Collor, quer dizer, a gente passou histórias que deixaram cicatrizes muito 
profundas. Então, essas histórias é que fizeram acabar, acabar não, deixar, 
não reatar certas atividades que a gente fazia. A gente não queria mais se 
preocupar com isso, porque a gente estava tão calejado... Aí, o fato de essas 
pessoas estarem chegando, uma nova energia, novo vigor, então essas 
pessoas vão contaminando as outras que estão aqui também sabe, e também 
tem pessoas que estão aqui há muito tempo, mas que não perdem a sua 
vontade de trabalhar, a sua alegria (ENTREVISTADO I, 09/11/2005). 

 

Durante o trabalho de pesquisa, observou-se que, dentre as noções compartilhadas 

mais acessíveis ao grupo, encontrava-se a de se reconhecer o empregado capacitado, 

considerando ser esse valor um insumo importante para o alcance dos objetivos 

organizacionais. A coerência cultural e social internas a uma comunidade, bem como as 

normas e os valores que guiam as interações entre as pessoas são, segundo Coleman (1988) e 

Putnam (2000), características de capital social. Em algumas divisões, esses conceitos foram 

encontrados, conforme registrado na entrevista: 
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Quanto mais versátil a pessoa for, facilita nosso trabalho; é melhor, é claro. 
Estudar uma coisa nova, uma ferramenta que ainda não foi implementada, 
um equipamento novo que chegou; [é importante], todo mundo se debruça, 
porque você sabe que vai conviver com aquilo ali e com os possíveis 
problemas que aquilo vai te trazer. Então, a questão do estudo é 
extremamente necessária, porque tudo que entra de novo é disseminado 
dentro de nossa área, precisa ser muito estudado, mas acredito que a 
versatilidade conta muito mais (ENTREVISTADO C, 29/09/2005). 

 

Outro valor compartilhado notado, apenas em duas das divisões, referiu-se à 

segmentação da regional em áreas especializadas, trazendo tanto a idéia de que é um modelo 

adequado, conforme declara um gestor: “o modelo que nós estamos vivenciando hoje, pra 

mim, em relação ao que a empresa se propõe a fazer, é o melhor; modelo, na minha visão, 

este modelo é bastante funcional” (ENTREVISTADO M, 04/11/2005), quanto guardando as 

idéias da predominância de atitudes formalizadas e separação das áreas: “[autonomia] acho, 

mas no limite, porque aqui o normal é tudo ter limite [...] É porque aqui tudo tem normas” 

(ENTREVISTADO E, 06/10/2005); “tem-se um sentimento de que a regional ficou menos 

verticalizada, eram auxiliares que cuidavam de outros auxiliares, era muito verticalizado, 

então, com a holding, foi mais horizontalizado, contudo, não se tem o sentimento de que a 

pessoas estão mais próximas” (ENTREVISTADO I, 09/11/2005). 

Por outro lado, a questão da influência política na organização sobressaiu-se tanto 

entre os gestores quanto nos demais empregados. Mesmo constando no Regimento de 

Administração de Recursos Humanos (RARH) que o provimento de funções de chefia é 

baseado em pré-requisitos que garantam a competência profissional para a função, 

resguardando a confiança entre o superior e subordinado, pelas observações dos entrevistados, 

o modelo mental reinante é de que os cargos são ocupados, basicamente, em razão de uma 

rede de relacionamento que remete a vínculos políticos. De acordo com o que ficou explícito 

nos depoimentos: 
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Acho que a gente está sujeito a essas coisas, porque, quer queira quer não, 
sendo um órgão público, a gente está sempre sofrendo essas idéias políticas 
[...] aí isso acaba interferindo também na própria administração. De acordo 
com cada grupo que está no poder, essa coisa interfere mais ou menos de 
uma forma positiva ou negativa; isso tudo faz parte do grupo 
(ENTREVISTADO M, 04/11/2005). 

 
E quem era auxiliar, quem era chefe tem que arrumar um cargo para ele. Em 
Brasília também está assim. Ela pode ser auxiliar como for, mas tem que 
arrumar um cargo [...] Aí tem auxiliar, tem tudo aqui nas regionais, mas em 
Brasília continua a mesma coisa, tem o auxiliar, depende de quem indicou e 
da competência da pessoa; é muito relativo, você pode ser um auxiliar; pode 
ser uma pessoa capacitada, pode ser auxiliar, pode ser técnico, pode ser tudo 
(ENTREVISTADO F, 17/10/2005). 

 

Retornando aos efeitos da segmentação do SERPRO-Recife, alguns entrevistados 

informaram que procuravam tratar de assuntos em outras divisões com pessoas com as quais 

tinham relacionamentos mais antigos. Assim, esses contatos pareciam resultar e estar 

atrelados às interações de longo prazo, entre os empregados da empresa, herdadas e 

fortalecidas nos modelos estruturais anteriores. Para Locke (2001), existem duas perspectivas 

para se analisar a confiança. Uma entende a confiança como produto de interações de longo 

prazo relacionadas às tradições históricas. Na outra perspectiva, como algo decorrente de 

interesses próprios, com cálculos de custos e benefícios de atores maximizadores de utilidade, 

sendo o resultado racional do conjunto de oportunidades e limitações do ambiente. Neste 

último caso, havendo correspondência com os fatos colhidos na pesquisa, selecionou-se o 

seguinte depoimento acerca da nomeação dos recém-concursados: 

 

Nós temos muitas demandas, nós precisamos de muita gente para poder dar 
conta de todos as nossas encomendas, os trabalhos que nós temos para fazer; 
então, a vinda deles também é um fator importantíssimo, eles já estão 
trabalhando demais [...] mas isso é um fator que pesa (ENTREVISTADO I, 
09/11/2005). 

 

Quanto à confiança na perspectiva de um contexto histórico de longo prazo é 

constituída pelas pessoas inclinadas a ajudar as outras que já conhecem. Entretanto, em muitas 
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situações, não se dispõe de informações completas de outras pessoas do grupo. Portanto, 

permitir e incentivar troca e compartilhamento entre as pessoas pode ajudá-las a trabalhar de 

forma mais cooperativa, aumentando a parceria do SERPRO. No caso do modelo estrutural da 

empresa, hoje em vigor, a impressão que se tem é de que há carências na troca de 

informações, principalmente entre as divisões, conforme as informações de um gestor: 

 

É, é por aí, com certeza, é por aí, apesar de que existem algumas pessoas... 
mas isso é uma coisa muito individualizada. Existem algumas pessoas que 
dão feedback tal, mas, se você for analisar como um todo, existe muito isso, 
tipo assim, você não tem que está dando pitaco na área do outro. Em níveis 
gerenciais, quando existem as parcerias, um relacionamento mais estreito 
entre as pessoas e tal, a gente consegue ter feedback um do outro... Essa 
coisa de dividir em pedaços, de algumas áreas, a gente não tem retorno 
nenhum, porque é assim como são várias ilhas. Tem algumas ilhas que a 
gente consegue fazer a ligação, mas outras não; eu recebo feedback de umas, 
mas de outras áreas não (ENTREVISTADO N, 11/11/2005). 

 

De fato, o modelo da estrutura organizacional adotado não tem cerceado as redes de 

relacionamentos surgidas das interações entre as pessoas na realização de tarefas coletivas, 

assim, contribuindo para o desenvolvimento da confiança entre os empregados. Em apenas 

algumas divisões, notou-se que nas reuniões realizadas, o processo interativo acontece. 

Conforme o conteúdo de uma das entrevistas: 

 

Nesse momento, as pessoas têm a oportunidade de fazer um bocado de 
propostas... Pessoas que não se falam bem, não têm aproximação, que nunca 
tiveram oportunidades, aquele é um momento que você diz o que pensa, sem 
depender de coordenador. E a gente tem visto [surgir] pessoas aqui 
extrovertidas que gostam de conversar [...] Até quando as pessoas vêm para 
cá elas vêm, [o gestor] mostra claramente que essas coisas são importantes! 
Por isso e por confiar é que as pessoas chegam mais tarde, às vezes saem 
mais cedo, se tiverem um compromisso, porque sabe que na hora que precisa 
dessas pessoas [pode-se] contar com elas (ENTREVISTADO A, 
21/09/2005). 
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 No atual modelo organizacional da regional, também foi observado que os 

entrevistados aparentam insegurança ao falar sobre essa questão. De acordo com um 

posicionamento sobre o grau de confiança existente na equipe, tem-se a seguinte colocação: 

 

Eu acho que tem variações, porque eles não estão convivendo assim extra 
[SERPRO] muito. Com os mais antigos existe mais essa convivência [...] eu 
acho que os antigos têm mais aproximação [...] têm mais convivência do que 
os mais novos [...] Eu acho que foi o tempo mesmo, o fator maior; eu acho 
que foi o tempo mesmo, porque tem gente que tem 26 a 27 anos de empresa 
(ENTREVISTADO E, 06/10/2005). 

 

Quanto à solidariedade, segundo Uphoff (2000), esta é tida como as normas de se 

relacionar com os outros, mantendo atitudes de benevolência e lealdade no grupo. Neste 

aspecto, conforme depoimento de um entrevistado, o sentimento em sua divisão sugere que: 

 

É o espírito mesmo da lealdade, do companheirismo, é uma coisa que você 
percebe muito. Eu acho que, na maior parte deles, o que prevalece é a 
lealdade; se um estiver com problema em casa, não está produzindo muito, 
não sei o que, você nota que os outros fazem, não ficam passando os 
problemas “olha, fulano não está...”. De vez em quando, um passa por um 
problema sério e você vê que todo mundo fica ali sustentando a barra 
(ENTREVISTADO A, 21/09/2005). 

 

Quanto à orientação voltada para a cooperação, sabe-se que pode ser apontada como 

um combustível fundamental para o desenvolvimento organizacional e que ela é dirigida pela 

liderança do executivo. Uphoff (2000) defende a cooperação como idéias resultantes do 

sentido de se trabalhar com os outros para o bem comum, desde que as pessoas estejam 

predispostas a procurar soluções em conjunto. Sob esse aspecto, observou-se que as 

características da estrutura organizacional da regional produziram pouca cooperação em razão 

da separação dos cargos e da segmentação em divisões. Para ilustrar o primeiro caso, têm-se 

as declarações de um analista e de um técnico: 
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Eu acho que deixa a empresa muito segmentada, tivemos muitos problemas 
entre os auxiliares, os técnicos e os analistas. “Ah! você é analista”, eu ouvi 
muito isso. “Você está assim porque você é analista”, ou dizia: “mas você, 
analista, fazendo greve?”, ou então: “você está assim, aceitando a greve?” 
[...] É segregado; ele é uma coisa, eu sou outra. as pessoas que não têm um 
salário correspondente se sentem, vamos dizer assim, desvalorizadas, 
desprestigiadas. Porque para mim, que sou analista, é mais fácil pegar e tirar 
uma xérox, fazer uma outra coisa (ENTREVISTADO I, 09/11/2005). 
 
Pelo RARH [Regimento de Administração de Recursos Humanos], auxiliar é 
auxiliar, ele não pode fazer serviço do técnico, porque o auxiliar trabalha 
igual a mim; às vezes ele é até formado e eu não sou. Por que ele recebe tão 
menos do que eu? Por que eu tenho direito à gratificação e ele não? [...] a 
gente tem muito auxiliar bom, por isso que eles não são discriminados. Em 
Brasília tem auxiliar que faz o serviço melhor do que o analista. [...] Auxiliar 
é sempre auxiliar, ele sempre vai ganhar menos nas regionais. Por mais que 
ele trabalhe, não é reconhecido; eu ainda acho que poderia melhorar. [...] tem 
técnico que é muito melhor do que analista, mas ganha menos do que 
analista (ENTREVISTADO G, 17/10/2005). 

 

Para o segundo caso, segmentação das divisões, colheu-se os seguintes depoimentos, 

comuns entre os entrevistados, sobre a cooperação: 

 

É, mas isso o que acontece é desde que mudou [a estrutura]. Antes, éramos 
uma única empresa, uma grande empresa, então a gente ia fazer um trabalho 
não sei onde, tanto fazia era tudo o SERPRO. Hoje em dia, não, já não é 
mais assim; se você vai fazer um trabalho, “ah! isso é para quê?” “ah! é para 
[tal área]”, como se fosse para mim, como se não fosse para a empresa 
(ENTREVISTADO I, 09/11/2005). 
 
[No passado, quando] eu precisasse de treinamento disso, eu ia buscar na 
GP, ou na GL; isso, isso e isso para me ajudar a fazer o meu objetivo [...], 
então não tinha dentro da [minha área] ninguém de treinamento, ninguém de 
controladoria; hoje em dia, dentro da [minha área], tem uma controladoria 
que tem uma pessoa que cuida de treinamento, uma pessoa que cuida disso, 
que cuida de gestão de logística... Antes eu pedia, havia uma confiança de 
que, se eu pedisse isso e isso, a GL ia me dar; se eu pedisse isso e isso à 
Divisão de Gestão de Pessoas [GP], a GP ia me dar isso; então era muito 
diferente (ENTREVISTADO D, 04/10/2005). 

 

Quanto à generosidade, de acordo com Uphoff (2000), o seu conceito está relacionado 

aos modelos mentais de como alguém está disposto a agir em relação ao bem-estar dos outros, 

exercitando comportamento altruísta e assumindo atitudes de generosidade. Tal como na 
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cooperação, os efeitos da estrutura organizacional aparentam ter proporcionado efeitos 

negativos nesta dimensão, como se vê na entrevista: 

 

Isso aí é ruim, porque é assim; a visão que poderia ser outra, está na cara, eu 
vou te ajudar, porque quanto mais evoluído estiver na hora que o meu cliente 
[cliente da regional] precisar, você vai ter muito mais condições de ajudar 
aqui num tempo muito mais rápido, para que eu possa atender ao meu 
cliente, isso não existe. Porque cada um está só olhando o seu pedaço 
(ENTREVISTADO N, 11/11/2005). 

 

 Contudo, há de se destacar que, no SERPRO-Recife, existem expectativas sobre o 

crescimento das equipes, notadamente as de desenvolvimento de sistemas. Deduz-se que, se 

melhor explorado, o capital social poderá conduzir ao comportamento cooperativo e produzir 

benefícios mútuos entre as divisões, tornando os resultados mais previsíveis. Essas 

expectativas se traduzem em algumas entrevistas: 

 

O que eu vejo nisso aqui é que isso aqui vai crescer demais, isso aqui é o 
pólo mais importante do Brasil. Hoje, os principais sistemas estão sendo 
desenvolvidos aqui; aqui a gente tem diferentes pessoas para o mercado de 
trabalho (ENTREVISTADO A, 21/09/2005). 
 
Agora eu me conscientizei de que, se eu quero mais, tenho que ir buscar 
mais, tenho que me aprimorar mais. E o que eu vejo é que às vezes algumas 
pessoas do meu setor não fazem isso (ENTREVISTADO E, 06/10/2005). 

 

 Diante dos diversos depoimentos, considerando-se que a confiança é um dos seus 

principais insumos no caso da regional, assim como aponta a literatura, o capital social 

aparece como um recurso que tem como característica a dificuldade de ser gerenciado devido 

à complexidade organizacional e sua própria natureza intangível. Porém, observou-se que, nos 

grupos que possuem um sentimento de representação e de participação, os componentes do 

capital social emergem e se evidenciam, ajudando as equipes a superarem dificuldades. A 

próxima seção relaciona a influência exercida pela estrutura organizacional e pelo capital 
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social nas atividades de criação e compartilhamento do conhecimento, conforme proposto 

nesta dissertação. 

 

 

4.4  Influências do capital social e da estrutura 

organizacional na gestão do conhecimento 

 Esta seção discute algumas particularidades da gestão do conhecimento no SERPRO-

Recife, destacando-se a influência do capital social e da estrutura organizacional em 

atividades da gestão do conhecimento. Pelo que já foi apresentado, são temas que suscitam o 

entendimento de suas conseqüências para a instituição. 

A empresa pesquisada começou a implementar a gestão do conhecimento entre os 

anos de 1999 e 2000, desenvolvendo um conjunto de diretrizes, práticas e comitês. Ressalta-

se, também, os esforços realizados para construir infra-estrutura tecnológica que permitisse 

maior disseminação das informações. 

 Aliás, esse conjunto de atividades da empresa tem adquirido reconhecimento no 

cenário público. Conforme o relatório do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) 

apresentado em videoconferência – II Workshop Gestão do Conhecimento Organizacional no 

Brasil e na Administração Pública Brasileira –, o SERPRO aparece em evidência entre as 

empresas públicas analisadas no quesito referente às práticas de gestão do conhecimento 

(IPEA, 2005). 

Porém, de acordo com as próprias informações deste relatório, essas práticas, em sua 

maioria, ainda não produziam resultados importantes, tendo como principais obstáculos a 

implementação do processo de gestão do conhecimento, nas instituições públicas: a 

dificuldade de capturar o conhecimento implícito; a baixa compreensão sobre gestão do 
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conhecimento entre os membros da alta administração, chefias intermediárias e servidores, de 

uma maneira geral; a falha na comunicação; a falta de incentivos para o compartilhamento; e 

a concentração de esforços em TI (IPEA, 2005). Com efeito, pelas observações dos 

entrevistados na dissertação que ora se realiza, o processo do conhecimento ainda possui 

poucos resultados, não existindo ainda uma cultura na empresa identificada com a gestão do 

conhecimento. 

Isto é preocupante pela perda de espaço e proeminência do tema gestão do 

conhecimento na empresa, considerando-se que, desde outubro de 2003, modificou-se, no 

SERPRO, o posicionamento estratégico do grupo encarregado de sua coordenação, cuja 

função está hoje ligada a um departamento da Superintendência de Gestão de Pessoas, 

conforme a figura 9 (4). 

 

Figura 9 (4): Posicionamento estratégico do grupo gestor do conhecimento 
Fonte: Informações obtidas nas entrevistas 

depois 

antes 
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Antes desse período, a gestão do conhecimento era uma responsabilidade de uma 

unidade de apoio à alta administração, subordinada ao diretor-presidente da empresa. Nesse 

aspecto, pelos comentários obtidos dos entrevistados, constatou-se que parece não existir, pela 

cúpula da empresa, a mesma importância atribuída ao tema, como foi no passado. 

Adicionalmente a isto, essa mudança de posicionamento parece que tem impactos 

sistêmicos no envolvimento dos empregados e demais chefes da empresa, nas atividades da 

gestão do conhecimento, já que estas passaram a ser de responsabilidade de uma única 

superintendência. 

Conforme o estudo sobre a gestão do conhecimento e aprendizagem no SERPRO, 

elaborado por Castro (2003), verificou-se que 48% dos entrevistados concordam plenamente 

que a alta direção da empresa estava envolvida com o processo de gestão do conhecimento, 

além dos 44% que responderam apenas que concordavam com o envolvimento. Salienta-se 

que esta pesquisa foi aplicada no segundo semestre de 2002 e que, em outubro de 2003, houve 

a mudança estrutural na coordenação do processo de gestão do conhecimento na empresa. 

Contudo, mesmo à época, havendo um maior envolvimento da alta direção da 

empresa, a referida pesquisa revelou, em diversos itens, alguns problemas no processo da 

gestão do conhecimento: 34% acreditavam que a comunicação do programa não foi clara; 

36% declaravam que o corpo diretivo e as gerências intermediárias não se encontravam 

envolvidos e não eram conhecedores da importância da gestão do conhecimento; 48% 

relataram que não houve massificação das informações, de modo que todos os empregados se 

inteirassem dos objetivos; 54% das lideranças encontravam-se desatualizadas em relação à 

árvore do conhecimento; 42% dos empregados não acessavam normalmente o portal 

coorporativo em busca de informações; e 44% das pessoas não desfrutavam das mesmas 

oportunidades para realizarem cursos. 
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Corroborando esses pontos abordados, na pesquisa que ora se realiza, os empregados e 

chefes parecem desconhecer a importância da gestão do conhecimento. De um gestor, obteve-

se as seguintes declarações: 

 

A GCO [gestão do conhecimento] da empresa trouxe uma norma de 
conhecimento, trouxe um novo modelo de conhecimento que a gente 
precisava amadurecer na cabeça das pessoas antes de implantar. Lógico que 
faltou um passo introdutório no modelo GCO que o SERPRO utilizou; então 
você pegou algumas pessoas, um grupo de pessoas e conseguiu captar a 
proposta, e isso se tornou um espelho para a toda a organização. Então nós 
temos aqui ainda grupos de pessoas que estão muito vinculadas ao que o 
SERPRO era e não ao que o SERPRO é. Achou-se que a empresa (quando 
eu falo em empresa, refiro-me a seus empregados) iria assimilar aquilo 
naturalmente, ou seja, a idéia seria semeada e ela floresceria e frutificaria 
sem nenhuma força adicional, a não ser pela força da natureza. Então, eu 
acho que faltou um módulo introdutório no preceito GCO da empresa 
(ENTREVISTADO M, 04/11/2005). 

 

Hoje, a análise da experiência do SERPRO mostra que a forma mais usual adotada em 

algumas divisões na regional, para propiciar a criação e o compartilhamento do conhecimento 

dá-se por meio de treinamentos e interações nas reuniões, utilizando-se os próprios 

empregados como instrutores ou palestrantes. Segundo Kazi et al (2002), a organização pode 

criar conhecimento por meio da identificação e da interação dos funcionários considerados 

peritos com os demais membros da empresa. Incentivando estas atividades, a organização 

poderá criar e compartilhar conhecimentos adequados à consolidação, especialmente, das 

atividades principais. Segundo alguns dos entrevistados, das divisões que mais se destacaram 

nesta pesquisa, a identificação dos peritos, interações e compartilhamento ocorrem: 

 

Porque são capazes de fazer as coisas, tem um trabalho eles vão e pegam [...] 
todo mundo quer trabalhar com aquela pessoa, todo mundo só quer ele, só 
quer ela, entende? Aí você vai sabendo por aí, quem são “os cobras”. E são 
esses momentos que nós chamamos para compartilhar...Sempre, sempre eles 
fazem treinamento [...] Esses que eles fazem aqui são todos presenciais, mas 
também tem [outros] (ENTREVISTADO A, 21/09/2005). 
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Onde é que dissemina isso aí? Por ocasião das reuniões. Essas reuniões 
também têm em caráter regional, todos os problemas aqui na nossa regional 
têm apresentação [...] é nesse momento que a gente apresenta o que foi 
realizado pela nossa regional e como a gente tratou aquela ocorrência e que 
aquela ocorrência vai servir de parâmetro para uma que possa vir a acontecer 
em Goiânia, Salvador, Fortaleza. Na verdade, aquela prática é disseminada e, 
independente dessa reunião, qualquer projeto que esteja sendo lançado, 
qualquer prática que tenha sido inovadora ou qualquer situação que seja 
diferente, é repassada automaticamente (ENTREVISTADO C, 29/09/2005). 

 

 Conforme citado na seção anterior, o SERPRO adota em suas normas de 

reclassificação dos empregados um incentivo à participação em cursos, conseqüentemente 

existe uma influência dessas regras na quantidade de cursos realizados por empregados. Nos 

momentos de treinamentos, os grupos têm a oportunidade de gerar novo conhecimento, 

diminuindo a desinformação da existência de soluções para as suas atividades, além de 

reduzir as deficiências nos relacionamentos, aumentando a confiança e o compartilhamento. 

 Esse fato pôde ser confirmado localmente, por ocasião da análise do relatório do curso 

“Fortalecendo Vínculos” do programa corporativo de desenvolvimento de pessoas do 

SERPRO. Os dados informavam a realização de 16 turmas do referido curso, de caráter 

presencial, de dezembro de 2004 a junho de 2005, com um total de 254 participantes 

regionais. Nos depoimentos constantes neste relatório, notou-se convergência em torno da 

importância das interações: “melhor relacionamento pessoal. Maior conhecimento sobre como 

são e como pensam os meus colegas”; “conheci melhor outras pessoas do SERPRO que não 

são da minha equipe de trabalho. A integração com pessoas que já se conhecia aumentou” e 

“[ter] a idéia da função de colegas de várias áreas foi maravilhosa, pois isto é ótimo para a 

nossa aprendizagem/compartilhamento” (SERPRO, 2005f). 

No caso dos depoimentos dos empregados dos escritórios, que passaram pelo referido 

curso, as idéias expressadas refletiram o sentimento de isolamento pelo qual eles passavam: 

“as pessoas do escritório se deslocam menos para a regional e se tem menos treinamento 
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presencial [...] diminuirá os deslocamentos para treinamentos, haverá mais treinamentos a 

distância” (SERPRO, 2005f). 

 Em se tratando da valorização da autonomia, os funcionários têm maior oportunidade 

de interagir e decidir o melhor caminho a ser tomado (ALVES, 1997; WANG; AHRNED, 

2003). Assim, os empregados podem gerar soluções para otimização dos processos, bem 

como elevar o nível de compartilhamento, conforme extraído das entrevistas: “para qualquer 

atividade, autonomia é importante. Não há autonomia com imposição, mas, com liberdade; é 

importante” (ENTREVISTADO E, 06/10/2005) e “com certeza, autonomia, o empowerment é 

fundamental, é a chefia delegar porque a pessoa sabe fazer e tem competência” 

(ENTREVISTADO A, 21/09/2005). Contudo, diferentemente desses posicionamentos 

colhidos, obteve-se outros, sinalizando que as áreas de desenvolvimento de sistemas, no atual 

estágio, trabalham com rigorosa formalização, porém com resultados importantes no alcance 

dos objetivos: 

 

Tudo formalizado, tudo. [...] lá é dito o que uma empresa deve ter; tudo. 
Quando você é avaliado, você é avaliado por aquela bíblia. Lá tem tudo que 
você tem de ser. Como é que vai construir o artefato; qual é o layout que seu 
artefato vai ter; quais são as informações básicas que você vai colocar ali. A 
qualidade dos nossos sistemas hoje... Hoje, a gente tem controle de tudo. A 
gente tem controle de: qualidade; trabalho de configuração do software; a 
parte de treinamento também... Hoje, a parte de treinamento é uma área-
chave de sucesso aqui dentro [...] o nome é programa de treinamento mesmo, 
não é treinamento, nem gestão de treinamento, é programa de treinamento. 
Então, ele diz que eu tenha aqui um plano de treinamento, que haja a revisão 
do plano. Quando você vai fazer o treinamento, você tem que mandar o 
convite para todos os empregados que vão participar, com tantos dias de 
antecedência, colocar o conteúdo programático do curso, qual o horário, etc. 
Então, se você recebe o convite e for numa data que você não pode, você 
tem obrigação de avisar para que sua vaga seja substituída por outro. As 
pessoas que vão fazer esse curso, já se sabe, no plano de treinamento, quais 
são as pessoas que precisam daquele treinamento. É tudo fechado, por 
exemplo, você entra numa sala de treinamento, se der 15 minutos que o 
treinamento começou, você não pode mais entrar, você tem que esperar o 
intervalo para não atrapalhar o professor. Você tem um artefato de 
ocorrência em sala de aula, onde [se registra] tudo o que acontece, por 
exemplo, o cara ligou o celular, ficou lá, conversando, atrapalhando a aula, o 
instrutor coloca lá todas as ocorrências que aconteceram. E com isso quem 
chegou, quem não veio, chegou atrasado, quem foi lá e deu uma satisfação 
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que não podia ir porque tinha... fica tudo. É um artefato de controle de tudo 
(ENTREVISTADO A, 21/09/2005). 

 

Segundo um analista de sistemas, essa formalização tem efeitos tanto na criação 

quanto no compartilhamento do conhecimento, destacando-se, em sua declaração, a 

importância do método em razão do estágio em que a organização se encontrava. É sugestivo 

que esta fase vivida pela empresa venha ao encontro do que foi dito por Wang e Ahrned 

(2002), sob o aspecto de que um alto grau de formalização provoca uma menor criação do 

conhecimento. De acordo com o analista, para o processo de criação, as regras prejudicam: 

 

Olha! O CMM atrapalha, mas é o custo que tem o seu benefício, de forma a 
organizar. A gente trabalhava com um custo muito grande, você não notava, 
porque estávamos desorganizados, os prazos estouravam para concluir um 
sistema. [Era] ruim para as pessoas e ruim para a organização, é ruim para 
essas duas coisas, por isso é que tem que ser feito esse tipo de padronização, 
é trocar [a liberdade], mas nós estamos tentando diminuir a burocracia por 
meio de melhoria, mas está melhor do que era antes... (ENTREVISTADO K, 
10/10/2005). 

 

Contudo, nas áreas de desenvolvimento de sistemas, a formalização tem ajudado no 

compartilhamento do conhecimento. Segundo trechos do depoimento de um gestor: 

 

Não existia o compartilhamento de conhecimentos [...] esse ferramental que 
nós temos são para as áreas de desenvolvimento... Veja só! Nós já estamos 
no nível 3 de CMM, que é um nível diferente do restante da organização 
como um todo; na verdade tem três pólos: Fortaleza, Salvador e Recife, que 
estão no nível 3... então o fato de a gente estar no nível 3, a gente tem muito 
compartilhamento de conhecimento, porque está tudo registrado. Você entra 
no site de publicações e tem informação de todos os sistemas, quer dizer, 
nenhum desenvolvedor vai se sentir perdido por falta de informação [...] o 
que eu preciso é que as informações estejam em um local de forma que a 
gente fique mais independente de pessoas, e mais dependente do processo 
em si... e é o que a gente busca com o CMM: fazer com que esses 
conhecimentos fiquem dentro da organização (ENTREVISTADO P, 
21/11/2005). 
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Visando a validar as informações sobre a importância da formalização das tarefas nas 

áreas de desenvolvimento de sistemas, obteve-se cópia dos slides de uma apresentação com os 

indicadores de desempenho da Divisão de Administração Tributária no Recife, antes e depois 

do uso da ferramenta CMM para melhorar a maturidade de seu processo de construção de 

sistemas. Dentre algumas das características dessa ferramenta, encontram-se as 

responsabilidades e os papéis bem definidos, a documentação do trabalho em uma base 

histórica e condições de monitorar os processos e produtos da organização. De acordo com o 

documento consultado, os resultados apontam para uma melhoria significativa do 

desempenho da divisão, conforme indicam os valores médios aproximados constantes da 

tabela 3 (4): 

 

Tabela 3 (4): Indicadores de desenvolvimento de sistemas 

Indicador Até dez/2002 A partir de jan/2003 

Homologações necessárias até o encerramento 2 1 

Erros por homologação 380 110 

Erros pós-implantação 20 10 

Custos de manutenções corretivas 30% 5% 

Cumprimento de prazos 70% 100% 

Fonte: Indicadores da Divisão de Administração Tributária (ATRCE) 

 

Outro aspecto que se destaca é que o SERPRO valoriza mais os esforços voltados para 

o conhecimento explícito, armazenando e divulgando as informações em diversos sistemas 

(ANEXO B) e meios de comunicação. Contudo, conforme Dornelas (2003), Macedo (1999) e 

Rodrigues Filho (2003), a tecnologia da informação não deve ser considerada isoladamente 

para promover a criação e compartilhamento do conhecimento. Nesse sentido, tem-se as 

seguintes declarações de um entrevistado: 

 



 147 

A internet isola as pessoas [...] eu acho que a máquina isola muito, deixa 
todo mundo no seu pedacinho. Eu não tenho muita paciência de entrar na 
internet não. Eu gosto de ir [ao local] e falar com as pessoas. A intranet a 
gente usa mais por causa dos serviços, das atividades, temos que alimentar 
os controles. (ENTREVISTADO E, 06/10/2005). 

 

Assim, pelo que foi verificado nas observações e entrevistas, há uma tendência para os 

empregados considerarem, como a infra-estrutura tecnológica que mais propicia a interação, a 

utilização do canal de voz; sendo freqüentes as reuniões por meio de audioconferência. Desse 

modo, observou-se que há uma preferência dos funcionários por mecanismos que promovam 

um contato mais direto entre eles, enfatizando a necessidade de interações sociais, inclusive 

para a administração do conhecimento explícito. 

As circunstâncias informais (LEHESVIRTA, 2004) e os encontros face a face 

(HUBER, 1991; YOO; YFVARSSON, 2002) são considerados momentos ricos para melhor 

gerir o conhecimento. Os encontros nos corredores e demais maneiras mais informais, 

segundo foi constatado, ocorrem em menor escala, parecendo existir poucos estímulos para a 

sua efetivação, embora se acredite ser uma forma importante para se compartilhar, como 

explica um dos entrevistados: 

 

De uma forma geral, no dia-a-dia, acho essa forma mais interessante [para 
compartilhar], porque aproxima mais as pessoas, até porque você tem como 
vivenciar as situações, você vê na prática como as coisas de fato acontecem. 
Não que a distância você não aprenda, mas é claro que se você tem, no seu 
dia-a-dia, uma situação inovadora, uma coisa que aconteceu e você 
descobriu, [você] pode reunir o grupo pra sentar e conversar uns dez minutos 
(ENTREVISTADO C, 29/09/2005). 

 

 Visando à mobilização das divisões para resultados, outro aspecto importante acontece 

quando são desenvolvidos programas de qualidade nas empresas. Com eles, pode-se criar 

competição entre áreas e novas barreiras ao compartilhamento do conhecimento (WANG; 

AHRNED, 2003). Por outro lado, a pesquisa que ora se realiza diverge de Silveira, Kuniyoshi 
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e Santos (2005). Os autores declaram que uma das formas de se transmitir conhecimento pode 

ser por meio de mecanismos para incentivar os colaboradores, tais como a premiação. 

O Programa SERPRO da Qualidade (PSQ) surgiu em 1996, praticamente com as 

mudanças estruturais da empresa. Este plano visava à adoção dos critérios do Prêmio 

Nacional da Qualidade (PNQ). Segundo as declarações obtidas, nas entrevistas, o nível de 

competição entre as divisões as isolavam ainda mais, levando à disputa os empregados da 

regional. Na empresa, a partir desta situação, o projeto foi suspenso em 2003 e, atualmente, 

procura-se evitar atividades que possam gerar esse tipo de rivalidade, pois, segundo os 

empregados, prejudicou a cooperação entre as divisões, inclusive, transportando este 

sentimento para outros projetos. Um dos entrevistados ressalta o que aconteceu: 

 

Mas é o seguinte: parecia que eram várias empresas dentro de uma mesma 
empresa; na verdade, ainda continua, mas era muito visível. Eu acho que era 
por causa do prêmio... eram várias empresas, e era concorrência mesmo. 
Quando havia essas coisas [atividades de responsabilidade social], cada um 
queria repetir, por exemplo, a [área] fez isso... mas [outra] repetia... e ficava 
aquela duplicidade. Cada um que quisesse fazer mais de um tipo de 
campanha aqui dentro, aí gerava um assistencialismo, não gerava uma ação 
social de fato. Eu acho que, por conta disso, cada um querendo fazer mais do 
que o outro... aquela guerra, eu acho que acabou (ENTREVISTADO D, 
04/10/2005). 

 

Nessas circunstâncias, as atitudes isoladas realmente não incentivam a formação de 

capital social. Para Locke (2001), a confiança é essencial para se construir relações 

duradouras. No SERPRO-Recife, além da divisão estrutural existente, havia o estímulo à 

competição pelo prêmio. Para um depoente, cria-se e compartilha-se com pessoas nas quais 

mais se confia: 

 

Lógico, em quem eu confio mais [...] eu acho que influencia, porque eu 
tendo confiança; conhecendo as normas da empresa e até as crenças e 
responsabilidades, e às vezes a comunicação entre as pessoas, eu acho que 
esse conjunto, ele faz com que eu me sinta bem no que eu estou fazendo; até 
aumenta minhas perspectivas de melhoria de trabalho, melhoria de vida aqui, 
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dentro da empresa, ou onde for [...] Porque eu tendo este conjunto, vou me 
integrar com os grupos, com isso vou dar mais e vou colher mais 
conhecimentos, quer dizer, eu acho um fator positivo. Dá para criar ou 
melhorar, melhores práticas, algumas coisas boas que dão para acontecer, 
tentar tirar algum aproveitamento (ENTREVISTADO E, 06/10/2005). 

 

Para a construção da confiança, fator inerente ao capital social, e a obtenção de 

vantagem competitiva no mercado (LEANA; VAN BUREN III, 1999), julga-se importante 

haver interações. Esses contatos podem gerar a formação de novos grupos por meio de 

treinamentos e rodízios (HUBBER, 1991), favorecendo a aquisição de informações relevantes 

(LUCENA, 2001) e a redução da deficiência nos relacionamentos (YI, 2002). Nesse aspecto, 

comum entre as opiniões dos pesquisados, vale destacar a seguinte declaração:  

 

Aqui tinha um grupo que [o gestor] desmanchou na hora que fez essa 
mudança; esse grupo já trabalhava na produção e, quando fizeram o curso 
para programador, eles fizeram juntos, sentavam juntos, e não tinha quem os 
separassem. Era um grupo de sete a oito pessoas, mas era um grupo fechado 
mesmo, inclusive de não andar e nem conversar com ninguém. Quando 
chegou a hora do novo layout, [o gestor] fez uma mudança de pessoas, aí 
tirou um de um projeto, colocou no outro; tirou outro e colocou em outro 
[projeto], desmanchou o grupo. [...] Isso faz mais de um ano, essas pessoas 
já fizeram outros grupos, inclusive já entraram outras no grupo deles, é claro 
que eles continuam um grande grupo; quando eles estão juntos, quando saem 
juntos, vão à praia, vão almoçar juntos, vão para ASES juntos, para 
barzinhos. Mas tem um bocado de gente que já incorporou. É um negócio, é 
um relacionamento muito bom [...] todo mundo aqui faz rodízio geral, raras 
são as pessoas que só ficam no mesmo sistema. [O contato físico] é 
importantíssimo, mais do que as tarefas (ENTREVISTADO A, 21/09/2005). 

 

Quanto à estrutura organizacional, ela é considerada um componente importante para 

tornar as organizações mais habilitadas a enfrentar a dinâmica ambiental (LAWRENCE; 

LORSCHE, 1977). Em ambientes competitivos, uma forma mais adequada parece estar 

relacionada à existência de ampla rede de informações. A influência da estrutura 

organizacional, vista nesta pesquisa, pode ser percebida, após alguns indicativos do que 

ocorria na empresa. Segundo alguns dos entrevistados, analisando uma estrutura 
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organizacional hipotética, a relação com a estrutura se dá na seguinte forma, conforme 

destacou um deles: 

 

Eu acho que facilita, sim, porque, se você tivesse mais três ou quatro [níveis 
hierárquicos], esse daqui passava para esse, esse daqui vive em sintonia 
direta com esse, direta, é reunião e tudo, ela não faz nada sem consultar esse; 
e alguns informais, que não têm nada a ver com aquele assunto, ela chama, 
ouve, e depois que ela ouve, que sabe o que cada um disse, ela comunica o 
que vai fazer (ENTREVISTADO E, 06/10/2005). 

 

 Da declaração anterior, extraiu-se aspectos gerais sobre a influência da estrutura 

organizacional em termos de especializações e domínio de uma área. Aspectos mais 

específicos foram verificados em depoimentos de alguns gestores, verificando-se a 

concordância com o atual modelo para se obter mais informações, qualidade do produto e 

atendimento ao cliente, como se destaca a seguir: 

 

A necessidade de você ter áreas específicas eu acho que é salutar; é salutar, 
porque aí você faz aquela área passar a ter o negócio dela, exclusivamente. 
Assim, ela busca mais, detalha mais aquilo ali e com certeza ela vai ter 
resposta muito mais rápida, vai adquirir conhecimento muito maior em cima 
daquilo ali (ENTREVISTADO N, 11/11/2005). 
 
As regionais desenvolviam os trabalhos mais ou menos por encomenda. 
Hoje em dia continua sendo dessa forma. Os trabalhos continuam sendo por 
encomenda, mas como foram seccionadas as atividades lá em Brasília, em 
unidades específicas, para tratar assuntos específicos, aí ficou mais simples 
(ENTREVISTADO M, 04/11/2005). 

 

 Contudo, não há um consenso, considerando que também foram colhidas algumas 

informações desses gestores, retratando que a segmentação da regional trouxe perdas para a 

noção de conjunto e a administração do conhecimento, em razão de perspectivas isoladas e 

falta de comportamentos alternativos: 
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Às vezes esse excesso de competitividade que, em princípio, alavancou a 
empresa e a trouxe para um patamar mais moderno, começou a se dar em 
meio ao fator de desequilíbrio até pela própria situação de algumas 
unidades... Elas se sustentam, nós temos outras unidades que são financiadas 
pelo resto da empresa (ENTREVISTADO M, 04/11/2005). 
 
Por outro lado, essa coisa fica muito solta, eu não consigo, acho que a 
questão é por aí. Assim, eu não consigo ter um feedback até para que eu 
possa ir um pouco mais além do que eu já fui em termos da minha 
especialização...Vamos dar um exemplo: se eu tenho aqui duas ou três áreas 
de desenvolvimento, é tudo desenvolvimento. Então, essas três áreas de 
desenvolvimento aqui não poderiam estar trocando informações para que 
evoluíssem muito mais do que cada uma, individualmente, está evoluindo? 
Do jeito que está hoje, a coisa é complicada... (ENTREVISTADO N, 
11/11/2005). 

 

Na validação das informações de uma entrevista, o gestor novamente fez referência ao 

isolamento dos segmentos da regional, dizendo que isso era um processo natural que ocorre 

quando existe esse tipo de estruturação. Chegou a fornecer detalhes dizendo que, muitas 

vezes, não conhece mais o funcionamento existente em uma determinada área e às vezes não 

pode mais ajudá-la pela falta de informação. Acrescentou que, mesmo com as reuniões da 

ACNR sendo quinzenais, junto com a existência de videoconferências e internet, esses fatores 

não têm sido suficientes para uma maior integração das áreas de desenvolvimento de sistema 

ou não. Nesse seu depoimento, não houve uma convicção das vantagens que a empresa possa 

ter alcançado com a formação de áreas especializadas, demonstrando que a pouca interação 

entre as divisões seria o que mais marcava a estruturação ocorrida no SERPRO. 

Pelas informações obtidas nesta pesquisa, observou-se a importância de se ter alguma 

identidade e relacionamento com o funcionário de outra área para se trocar informações e 

experiências. Nesse sentido, conforme já citado, o desenvolvimento de capital social na 

empresa tem conexão com gestão do conhecimento, conforme as declarações: 

 

Sim, o que é a gestão do conhecimento? É justamente você dar condições, 
incentivar o compartilhamento do conhecimento, de boas práticas, uma série 
de coisas [...] que eu acho que é capital social é justamente essa rede onde 
está vinculado, é o que a pessoa conhece que já passa para o outro, a 
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convivência, é essa coisa que você [...] Uma coisa diretamente vinculada à 
outra (ENTREVISTADO E, 06/10/2005). 

 

A necessidade de aproximação das pessoas foi referendada numa entrevista, em que o 

depoente mencionou não ter havido, em sua área, alteração no aprendizado em função da 

mudança estrutural, tendo-se em vista que a sua divisão já procurava trabalhar com constantes 

reuniões, nas quais todos os problemas e soluções eram relatados. Contudo, para esta pessoa, 

após a estruturação ocorrida no SERPRO, a regional também ficou mais dividida, houve um 

isolamento das áreas, com pessoas se sentindo mais importantes do que outras, deixando 

inclusive de se cumprimentar. Ela também citou que, quando precisa de alguma coisa em 

outra área, em função desse isolamento, sempre recorre às pessoas mais antigas com as quais 

ainda continua a ter uma forte amizade. Talvez isso venha a refletir a importância do capital 

social para manter um nível mínimo de integração entre as áreas. Segundo as declarações de 

outro entrevistado, as disputas entre as divisões ainda permanecem, pois, em recente evento 

ocorrido na regional não houve conciliação no tratamento de uma questão: 

 

Por que eu estava querendo o auditório? Porque o meu superintendente viria 
na próxima semana. Aí alguém chegou disse “não, vai ter um evento e eu 
não abro mão. Por que você quer o auditório?” “Porque aqui não cabem 
sessenta pessoas e eu vou trazer um superintendente”. [Contudo], o outro 
evento, para vinte pessoas, poderia ser feito até numa sala dessas. Então, se 
eu vou precisar de espaço, se eu tenho muita gente para participar, o 
auditório é bem melhor para eu receber um superintendente seja de qual for a 
área. Então, o que aconteceu? “Não, mas eu não posso disponibilizar, não 
vai liberar não, não vai poder liberar mesmo”. No meu sentimento, daria 
para liberar (ENTREVISTADO O, 29/11/05). 

 

Em contrapartida, onde havia uma ambiência propícia, a transição de um modelo 

estrutural a outro foi menos traumática. Segundo o entrevistado, a sua divisão sofreu menos 

impactos no fluxo do conhecimento, pela forma mais integrada de se trabalhar e de se confiar, 

que ainda hoje permanece, construindo-se laços significativos, com é explicado: 
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Essa estrutura [de nossa divisão] foi feita com essa intenção, de não somente 
essa pessoa aqui ter conhecimento da área dela, como também o repasse de 
informação. Então isso aí é a gestão de conhecimento, você repassar, 
disseminar... a gente faz aqui uma unidade de conhecimento [...] temos essa 
liberdade, essa confiança. Nosso grupo é muito pequeno, mas costumo dizer 
que somos como verdadeiros irmãos, conhecemos uns aos outros tão bem 
que, quando alguém chega com algum problema, a gente já sabe [...] nós 
somos uma família... (ENTREVISTADO C, 29/09/2005). 

 

Já em outras circunstâncias, quando não foi observada a construção de 

relacionamentos internos à divisão, foi confidenciado por um dos entrevistados que: 

 

Na questão do planejamento, a gente não trabalha muito em nível das 
pessoas... mesmo a gente apresentando o plano de ação, a questão de visão, 
da missão, das premissas... dos valores, dos fatores críticos de sucesso... a 
gente faz assim, uma apresentação, mas não existe uma internalização. O 
plano de ação esse ano trabalhou com iniciativa e conhecimento. Na 
verdade, fica tudo muito centralizado em Brasília, e não é muito 
internalizado em nível de todo mundo conhecer, trabalhar, de todo mundo 
internalizar (ENTREVISTADO D, 04/10/2005). 

 

Quanto ao uso do benchmarking – conhecimento explícito aproveitado como 

referencial de melhores práticas (KAZI et al, 2002) –, o SERPRO utilizou esse dispositivo em 

várias áreas, não tendo sofrido, a princípio, o seu aspecto limitador. Este componente, 

segundo Yoo e Ifvarsson (2002), impede as organizações de buscarem, por meio das 

habilidades dos indivíduos, soluções mais adequadas. O que parece ser o caso da empresa, 

consoante verificado nesta pesquisa, em algumas de suas divisões, interage-se com diversas 

organizações antes de implementar algum modelo. De acordo com depoimento de um 

entrevistado: 

 

A gente tem na empresa quem faz esse trabalho, ela mede a nossa atividade, 
como nós estamos situados no mercado, o SERPRO como um todo [...] 
então, nós temos um grupo que não é somente o pessoal de Brasília, mas que 
tem um grupo que tenta verificar isso aí. Eles tentam ver no mercado como é 
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que nós estamos, as exigências dos próprios clientes já fazem com que a 
gente desperte e vá buscar [...] a gente está assim, sempre buscando tentar 
minimizar os impactos, obviamente, e tentando melhorar nossa performance 
(ENTREVISTADO C, 29/09/2005). 

 

Atualmente, o conhecimento é tido como um recurso valioso para o desenvolvimento 

de produtos e serviços das organizações. Segundo Oliveira Jr. (1999, 2001), saber administrá-

lo, de forma mais eficiente do que os seus competidores, pode trazer uma vantagem 

competitiva para as empresas. Contudo, pelas informações colhidas nesta pesquisa, deve-se 

ressaltar que o conhecimento requer conexão com aspectos internos e externos da estrutura. 

Há pelo menos cinco anos, o SERPRO realizou investimentos na gestão do 

conhecimento. Entretanto, até agora, parece não existir uma assimilação por parte dos 

empregados dos seus benefícios, resultando, talvez, na perda de posicionamento estratégico 

do grupo responsável por sua coordenação, influindo na baixa formação de redes de 

relacionamento e em modelos mentais não aderentes a políticas que ela exige, até porque não 

são tão compartilhadas entre os empregados da regional. Pelas declarações de um 

entrevistado: 

 

Ela [a gestão do conhecimento] está começando, não tem nada conectado, 
está sem articulação [...] Não está incorporada, porque, para você encantar as 
pessoas, para fazer com que as pessoas se interessem pela gestão do 
conhecimento, elas têm que saber quais os benefícios que vão ter, o que é 
que isso vai impactar na vida delas, na empresa. 90% dos funcionários do 
SERPRO sabem o que é isso? Não, não têm nem idéia do valor da gestão de 
conhecimento (ENTREVISTADO I, 09/11/2005). 

 

 Dessa forma, os mecanismos para a gestão do conhecimento encontrados na empresa 

estão, basicamente, na maioria das divisões, restritos aos treinamentos, excetuando-se duas 

divisões que revelaram valorizar a autonomia, os processos interativos e comunicacionais, 
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apoiando estruturas flexíveis que desfrutam de maior grau de confiança e menor deficiência 

nos relacionamentos. 

Diante do que foi relatado, ao longo das seções, a gestão do conhecimento não deve 

ser, simplesmente, voltada para a administração do conhecimento tangível, ou seja, do 

explícito. Necessita mobilizar crenças, valores compartilhados de confiança e cooperação para 

que venha a acontecer e a ensejar a geração de capital social. É um processo dinâmico que 

precisa de aproximação das pessoas e a estrutura exerce uma forte influência nesse contexto 

social. No próximo capítulo, serão tecidas as considerações finais acerca dos temas estudados. 
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5  Considerações, contribuições e recomendações 
 

 Este capítulo final da dissertação tece considerações ligadas aos principais resultados 

da pesquisa a qual teve como objetivos: a) identificar as características existentes na estrutura 

organizacional do SERPRO-Recife; b) verificar que características da estrutura organizacional 

existente no SERPRO-Recife podem ser identificadas nas categorias de capital social; c) 

examinar como as dimensões do capital social e da estrutura organizacional afetam as 

atividades de criação e compartilhamento do conhecimento na regional do SERPRO-Recife. 

 Tais objetivos foram delineados para atender à questão de pesquisa que consiste em 

verificar se o capital social e a estrutura organizacional influenciam as atividades da gestão do 

conhecimento. 

Para as considerações finais aqui apresentadas, dividiu-se este capítulo em três seções. 

A primeira discute os resultados obtidos durante a coleta de informações na empresa. A 

segunda seção destaca as principais contribuições que resultaram dos temas estudados e, na 

última, propõe-se algumas recomendações para pesquisas futuras acerca das questões ora 

abordadas. 

 

 

5.1  Considerações finais 

 Em busca de alcançar os seus objetivos e manter uma vantagem em seu ambiente, as 

organizações passam por um constante processo de adaptação. Com o mercado globalizado, a 
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interação com ambientes distintos passou a ocorrer com maior freqüência, exigindo maior 

habilidade de executivos e gerentes das empresas. 

 Assim, o conhecimento torna-se um insumo valioso para as instituições, notadamente, 

em termos de sua criação e compartilhamento. Para tal, torna-se importante uma estrutura 

organizacional flexível e adaptável e um fluxo de conhecimento. Este fator, de acordo com 

Wang e Ahrned (2003), é considerado mais relevante do que propriamente o seu estoque. 

 Para obtenção de uma estrutura mais voltada para a gestão do conhecimento, cada vez 

mais é requerido o desenvolvimento de interações, sobretudo as de caráter informal, pois estas 

desempenham importante papel para romper fronteiras. A proliferação de redes internas e 

externas facilita o fluxo do conhecimento, bem como favorece trocas interpessoais que dão 

margem à flexibilização e horizontalidade organizacionais (WANG; AHRNED, 2003). 

 Como foi visto, a estrutura da regional pesquisada tem como característica ser 

hierarquizada e está segmentada em divisões, as quais desenvolvem atividades especializadas. 

No modelo encontrado, que conta com várias divisões, atividades distintas e um quadro de 

empregados com três categorias funcionais, foi observada uma tendência para a baixa 

circulação do conhecimento. A estrutura oferece ao empregado poucas oportunidades para se 

obter informações das atividades que são feitas pelos demais membros, a não ser que as 

pessoas se conheçam e mantenham amizade entre si, ou tenham necessidades operativas que 

requeiram contínua interação. Por conseqüência, essa estrutura também não proporciona ao 

empregado obter informações pessoais mais completas dos demais colegas de trabalho, 

principalmente dos pertencentes a divisões distintas, dificultando o surgimento de novos 

relacionamentos, gerando um círculo vicioso, que pode comprometer o bom desempenho 

organizacional. 

Ressalta-se que as características da estrutura organizacional – níveis hierárquicos, 

relação informal, divisão de tarefas e tomada de decisão – possuem variações entre os 
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diversos departamentos de uma instituição (LAWRENCE; LORSCH, 1973, 1977). Assim, 

pelas diferenças detectadas nas divisões existentes no SERPRO-Recife, foi possível notar que 

a maior quantidade de redes não explicitadas nos organogramas se formou quando houve 

maior participação dos empregados na tomada de decisão e na realização de atividades 

coletivas, de natureza mais cooperativa, independentemente da quantidade de níveis 

hierárquicos existentes. 

 Muito do que foi observado aponta para iniciativas de determinadas chefias, mais 

favoráveis a um clima de informalidade. O SERPRO, inclusive, para minimizar a baixa 

interação entre as divisões, dispõe de um instrumento que leva os gestores a se reunirem 

quinzenalmente, a Ação Corporativa em Nível Regional (ACNR), que, se bem explorado, 

pode vir a ser potencializado em termos de integração e superação de dificuldades decorrentes 

da concentração do poder decisório na sede. 

 Para tanto, seria necessário estimular os níveis gerenciais a aumentarem a intensidade 

de seus relacionamentos, a fim de vencer as barreiras da fragmentação das divisões, que têm 

se mostrado superiores à ACNR. Cabe reforçar que esse instrumento gerencial pode ser uma 

alternativa viável para o surgimento de um compromisso coletivo e romper o círculo vicioso 

da burocracia, ao perpassar a estrutura existente de modo transversal. 

Isto confirma as indicações de Bauer (1999) e Macedo (1999), para quem as estruturas 

emergentes das redes informais nem sempre são auto-organizantes e parecem necessitar de 

um elemento de coordenação e mediação das atividades organizacionais para a geração de 

capital social (OLIVEIRA, R., 2004). Isto foi particularmente percebido no caso analisado, 

com o agravante de que a ACNR carece de maior ímpeto para a sua institucionalização. 

Nesta pesquisa, os dados ensejam evidenciar traços identificados tanto com a categoria 

do capital social estrutural quanto da cognitiva. A própria estrutura organizacional, que foi 

objeto de estudo, identifica-se com os componentes que integram a primeira categoria. Em 
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relação à segunda, foi possível destacar modelos mentais e as idéias deles resultantes, as quais 

apontaram para o pouco desenvolvimento de confiança, solidariedade, cooperação e 

generosidade entre os empregados, principalmente, quando se levou em conta atividades entre 

as divisões organizacionais. De fato, os modelos estruturais da regional conduziram à 

percepção do que os empregados acreditam ser importante para as suas divisões, dessa 

maneira, criando um padrão e uma maneira de pensar e agir quando precisam atuar em grupo. 

Estes valores foram construídos com o tempo, exercendo influência sobre as diretrizes de 

cada área, estando arraigados de tal forma que são capazes de resistir às transformações 

surgidas ao longo da trajetória de uma organização com mais de 40 anos. 

 A mais recente delas, ligada à introdução da gestão do conhecimento, passou por 

ascensão e queda nos últimos cinco anos. Numa empresa calcada em uma ampla infra-

estrutura de tecnologia da informação, pensar na criação e compartilhamento do 

conhecimento requer saber se a cultura de processamento de dados evoluiu para um modelo 

baseado em relações de confiança, orientada para a interatividade tanto externa quanto 

interna, de caráter mais inclusivo, de natureza intrinsecamente informal. Porém, a estrutura 

que se encontrou foi predominantemente formal, dir-se-ia quase mecânica, não fosse a 

existência de capital social para torná-la receptiva aos processos de gestão do conhecimento.  

Salienta-se que os esforços realizados para promover melhor gestão da estrutura, com 

formas virtuais sobrepostas ao desenho mais formal da organização, estavam relacionados aos 

ambientes das áreas de tecnologia da informação, cujo funcionamento remete a ambientes de 

maior incerteza. Nessas áreas, a estrutura organizacional de suas superintendências facilita a 

gestão do conhecimento, enquanto que, em termos de regional, conforme observado nesta 

pesquisa, aparenta prejudicar. 

Como é sabido, o SERPRO, por atuar no ramo da tecnologia da informação e ser a 

maior empresa pública de processamento de dados do país, reúne infra-estrutura técnica, 
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equipamentos e redes suficientes para prover a circulação do conhecimento com eficiência e 

eficácia. A pesquisa realizada, entretanto, mostrou que, em quase a totalidade das divisões, 

dispor de tecnologia apropriada não parece ser o bastante para se desenvolver, na organização, 

uma cultura voltada ao compartilhamento do conhecimento, pois precisa haver um ambiente 

propício para isso acontecer. A própria criação do conhecimento, que começa no indivíduo, 

desenvolve-se por meio das relações interpessoais, tanto formais quanto informais, e propaga-

se pelas redes, requer a transformação de estruturas mecânicas em estruturas orgânicas, nas 

quais prevaleçam a fluidez, a flexibilidade e a interatividade. 

Como se verificou, em alguns núcleos, os empregados da regional preferiam o contato 

face a face ou a utilização do telefone para interagir, reagindo à tendência de que o uso da 

internet ou da intranet venha a isolar mais os membros da organização. Esse fato também foi 

verificado nos depoimentos dos empregados lotados nos escritórios pertencentes à estrutura 

da regional Recife – Maceió, João Pessoa e Natal, pois surgiram, com freqüência, queixas 

sobre o distanciamento dessas equipes, conforme consulta documental. Isso reforça as 

declarações de Yoo e Yfvarsson (2002), as quais a interação face a face representa a maneira 

mais rica para a criação e o compartilhamento do conhecimento. 

Com efeito, de acordo com a literatura, a tecnologia da informação, por si só, não 

garante a criação e o compartilhamento do conhecimento necessários ao desenvolvimento de 

uma organização (DORNELAS, 2003; MACEDO, 1999; RODRIGUES FILHO, 2003). 

Contudo, esta pesquisa amplia esses conceitos, pois para os empregados que não trabalham na 

área de desenvolvimento de sistemas, principalmente, a TI promove o isolamento dos 

funcionários. 

O SERPRO tem procurado ajustar-se a essa nova era, até para poder captar as 

melhores práticas e introduzi-las em seus processos. Nesse particular, observou-se que a 

empresa se utiliza do benchmarking para melhor adaptar-se à realidade do mercado, evitando 
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o aspecto limitador da transferência direta do que é feito por outras organizações. Para 

exemplificar, alguns modelos implementados no SERPRO, pesquisados em outras empresas, 

tais como a avaliação e reclassificação dos empregados, por terem sido adaptados à realidade 

local, conseguiram promover uma mobilização satisfatória, criando um sentimento voltado 

para a participação em treinamentos e o autodesenvolvimento. 

 Essa prática, extremamente importante para a criação e compartilhamento do 

conhecimento, pareceu destacar-se na organização pelo incentivo à participação em cursos de 

pós-graduação, com o aproveitamento dos conhecimentos obtidos pelos empregados na 

implementação e manutenção de políticas institucionais, tais como a gestão do conhecimento 

e o teletrabalho. Em ambas as situações, foi salutar ver que os empregados estão 

desenvolvendo atividades diretamente relacionadas às suas pesquisas acadêmicas dentro da 

instituição, o que deverá trazer vantagens para o SERPRO, desde que haja o envolvimento da 

alta direção da empresa, não só para patrocinar iniciativas semelhantes, mas desencadear na 

organização práticas que venham continuamente a reafirmar o discurso institucional. 

Um exemplo ocorre com relação à participação em treinamentos. Viu-se que a 

empresa utiliza, de maneira acentuada, os empregados como instrutores de seus cursos. 

Dependendo do assunto a ser abordado, os membros da organização geralmente são 

convidados a compartilhar o seu conhecimento com as demais pessoas da equipe. Em divisões 

nas quais se mantém o padrão de certificação do CMM, a realização de cursos denomina-se 

programa de treinamento, tendo-se um alto controle desses eventos. Contudo, esses fatos são 

predominantes em apenas algumas divisões. 

O caso do SERPRO serve como referência para se valorizar o poder das interações, 

importantes para o processo de criação e compartilhamento do conhecimento, tanto do 

implícito quanto do explícito. Na empresa, verificou-se mais desinformação das atividades da 

organização, nas divisões com menor interação entre os grupos. Assim, o processo de 
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transferência do conhecimento explícito que, segundo Kazi et al (2002), poderia ser captado e 

nutrido sem maiores dificuldades, pareceu não ocorrer. Isso reforça as orientações de Oliveira 

Jr. (1999), para quem a complexidade social, normalmente atribuída ao conhecimento 

implícito, deve ser estendida também ao explícito. Aqui, vale dizer que a empresa não soube 

explorar sua estrutura física, considerando que refeitórios, ambientes e ocasiões mais 

informais não indicam que tais alternativas foram utilizadas adequadamente para a gestão do 

conhecimento. 

Pelo que foi apresentado nesta pesquisa, o capital social e a estrutura organizacional 

influenciam a gestão do conhecimento e são questões valiosas para a realização de uma boa 

administração organizacional. Porém, as conexões entre estes temas levam a crer que 

gerenciar o conhecimento é uma atividade que, tendo-se em vista a complexidade social na 

qual ela está envolvida, não pode ser considerada de fácil execução, o que deverá exigir 

estruturas adequadas, desenvolvimento da confiança, políticas transparentes e práticas que se 

revelem exemplos a serem seguidos. 

 

 

5.2  Contribuições da pesquisa 

Esta seção apresenta as principais contribuições trazidas no bojo da pesquisa, 

confirmando-se e ampliando alguns aspectos abordados na revisão de literatura realizada, 

potencializados em razão dos resultados empíricos alcançados. 

Uma contribuição está relacionada à definição da estrutura organizacional da gestão do 

conhecimento dentro da empresa. No modelo hoje existente, o grupo gestor do conhecimento 

está em nível de departamento e ligado à Superintendência de Gestão de Pessoas, o que, 

segundo os depoimentos, pode refletir a perda de relevância que ele já teve, até mesmo por 

não conseguir influenciar as divisões pertencentes a outras superintendências, sobre a 
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importância do assunto. O rebaixamento porque passou o grupo gestor na atual gestão da 

empresa também chama a atenção. 

Uma nova ajuda diz respeito aos incentivos fornecidos aos empregados no alcance de 

determinados objetivos. Wang e Ahrned (2003) argumentam que perspectivas isoladas podem 

levar à proteção do conhecimento e ao compartilhamento restrito. Já Silveira, Kuniyoshi e 

Santos (2005) apresentam como mecanismo para incentivar os colaboradores, a premiação. 

Entretanto, pelos resultados obtidos, o modelo de premiação do SERPRO por áreas, aplicado 

no Prêmio SERPRO da Qualidade (PSQ), trouxe uma competição entre as divisões, tendo-se 

como conseqüência o compartilhamento restrito, bem como depreciação do capital social. 

Este ponto deve ser objeto de reflexão para seus gestores. 

Quanto à estrutura organizacional, esta pesquisa reforçou a necessidade de se ter 

modelos mais flexíveis recomendados em organizações baseadas no conhecimento. Os que 

possuem incentivos na formação de redes de relacionamentos informais (WANG; AHRNED, 

2003) parecem propiciar melhor fluxo do conhecimento. Nesse sentido, destaca-se que as 

estruturas emergentes (BAUER, 1999) devem ser incentivadas e mantidas por uma estrutura 

de coordenação. As relações sociais que aparentaram maior equilíbrio durante esta pesquisa 

na organização demonstraram ser as que possuíam uma estrutura de coordenação 

(OLIVEIRA, R., 2004) geradora de crenças e valores positivos nas divisões. Nesse sentido, a 

escolha dos gestores no preenchimento dos cargos e a realização de treinamentos 

especializados podem contribuir para minimizar as deficiências detectadas. 

No que diz respeito ao uso da tecnologia da informação como unidade fundamental 

para se realizar a gestão do conhecimento, mesmo com simplicidade de acesso, houve uma 

preferência dos empregados em interagir mais pelo contato face a face ou por meio do 

telefone. Dessa forma, a regional poderá usufruir desse traço cultural realizando 

experimentos, esforços extras, para compensar as deficiências existentes nesse campo, 
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principalmente no contato com os seus escritórios, por meio de tecnologias que combinem 

recursos de som e imagem, como por exemplo, a utilização de webcam. 

O estudo estabeleceu a conexão da gestão do conhecimento com outros temas, 

reconhecendo-se a necessidade de expandir estudos interdisciplinares para melhor se 

compreender relações sociais complexas. Neles, chegou-se à conclusão de que temas como 

capital social e estrutura organizacional são relevantes quando da definição de projetos 

organizacionais do conhecimento. 

 

 

5.3  Recomendações para pesquisas futuras 

Algumas orientações podem ser sugeridas a partir dos resultados obtidos nesta 

pesquisa. Um dos caminhos está relacionado a novas investigações na própria empresa. Nesse 

sentido, esta pesquisa poderia ser estendida, neste mesmo padrão, para outras regionais, 

comparando-se os resultados aqui obtidos. 

Ainda, no SERPRO, poderiam ser aprofundados os estudos dos modelos estruturais 

vigentes, verificando-se, em maiores detalhes, as influências na gestão do conhecimento, em 

cada superintendência, bem como ser desenvolvido um projeto de aprimoramento de alguma 

divisão, sempre contanto com o apoio da alta administração. 

Considerando que, segundo Perrotti e Vasconcellos (2005), as empresas devem evitar 

acrescentar as atividades da gestão do conhecimento às atuais funções desenvolvidas, propõe-

se verificar os possíveis impactos que um novo modelo poderia proporcionar ao SERPRO, em 

razão da pouca participação dos empregados no modelo hoje vigente na organização, cujas 

prováveis causas foram levantadas nesta dissertação. 
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Para os casos apresentados anteriormente, pesquisas em outras instituições de TI 

viriam ampliar as discussões acerca do tema, criando-se um banco de dados, a partir do qual 

se possa constatar como se posicionam em relação à gestão do conhecimento. 

Diante da importância do tema capital social, seria interessante um maior 

aprofundamento de pesquisas, visando à coleta de dados de atividades que contribuiriam para 

a sua geração e manutenção, principalmente na área pública, tendo-se em vista as 

intervenções políticas que normalmente ocorrem neste segmento. São indicativos de 

problemas que afetam a institucionalização de práticas inovadoras ou de introdução de 

iniciativas ligadas à gestão do conhecimento. 

Nesta mesma intenção, objetivando blindar mais as instituições públicas das variantes 

políticas, questionam-se os modelos estruturais que seriam mais adequados para uma boa 

gestão do conhecimento, evitando-se as sazonalidades gerenciais que ocorrem. 

Por fim, sugere-se que sejam realizadas pesquisas para analisar a influência da 

formalidade na execução das tarefas em mercados de tecnologia da informação, verificando-

se os seus impactos no compartilhamento do conhecimento, associando-se o contexto 

organizacional vivido na empresa, em virtude dos bons resultados alcançados pelas áreas de 

desenvolvimento de sistemas no SERPRO. 

Acredita-se que os resultados alcançados, nesta pesquisa, justificam os motivos da 

obtenção dos bons resultados pelo departamento de uma instituição pública que se pretendia 

estudar, conforme relatado na introdução desta dissertação. Espera-se que, deste trabalho, 

surjam novas perspectivas de pesquisas que apontem as relações dos temas com outros ramos 

do conhecimento, bem como uma reflexão acerca das conexões estudadas para o 

aprimoramento da gestão do conhecimento em nosso país. 
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevistas 
 
 

Local: _______________________  
Dia:  _____ /_____ /_____                 horário de início: _____:_____  
 
 
Primeira etapa 
 
• Explicar ao entrevistado os objetivos da pesquisa; 
• Solicitar autorização para gravar a entrevista e que para após transcrevê-la, caso haja 
necessidade, o entrevistado possa fazer a sua revisão ou complementação; 
• Solicitar o seu consentimento para usar as informações na dissertação. 
 
Segunda etapa - estrutura organizacional 
 
1. Quais são as atividades do seu setor? Você poderia exemplificar essas atividades e citar a 
forma que elas são divididas entre os empregados? 
  
2. Como é a estrutura formal de sua divisão? Você identifica redes de relacionamento 
diferente dessa estrutura formal? Você também percebe os líderes informais no grupo?  
 
3. Você percebe que a sua chefia toma decisões de forma independente da superintendência 
em Brasília? De que forma você a participação dos funcionários de sua unidade na tomada de 
decisões? Vocês têm autonomia para a realização das tarefas? Você teria exemplos? 
 
4. De que forma as atividades de vocês são controladas? Há controles baseados na confiança? 
 
5. Todos do grupo têm livre acesso aos demais membros? O grupo se comunica com 
freqüência? Quais são as formas que vocês utilizam para se comunicar? Quais as que mais 
predominam? Há reuniões periódicas do grupo? 
 
6. As políticas e as metas de sua unidade são claras? 
 
7. Vocês interagem com as demais Unidades do SERPRO? Como se dá a interação? Há 
contatos com outras organizações? De que forma a sua Unidade monitora o ambiente externo? 
 
8. Quais os valores que você acredita que a sua divisão possui? Você acredita que a estrutura 
de sua área é compatível com os valores da equipe? Você acredita existir um contexto cercado 
de coerência? Você acredita que existe um senso para experimentações? 
 
9. Em sua opinião, há relações entre a estrutura organizacional e as atividades de criação e 
compartilhamento do conhecimento? O que você acredita ser relevante na estrutura 
organizacional para que essas atividades sejam bem realizadas? 
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Terceira etapa - capital social 
  
10. Como você descreve o padrão de funcionamento de sua divisão (na tomada de decisão, 
nos procedimentos, na comunicação e na forma de gerenciar)? Você poderia exemplificar? 
Em sua opinião, esse padrão existente influencia as condutas (procedimentos) dos membros? 
 
11. De que maneira você percebe a existência de grupos de relacionamentos dentro da sua 
divisão? Como você poderia definir as características desses grupos de relacionamento? 
 
12. Existe alguma prática do passado, procedimentos ou projetos que servem como referência, 
positiva ou negativa, para a sua área? 
 
13. O que você pensa sobre o grau de confiança existente na equipe? Você acredita que existe 
reciprocidade nas relações? Varia entre as pessoas? Quais as oportunidades/atividades 
(formais ou informais) que poderiam ser citadas, tendo como resultados o aumento da 
confiança ou a maneira de pensar em relação aos outros, entre alguns membros da equipe? 
Você acredita ser importante esses momentos? Por que? 
 
14. Você imagina que haja um senso de se trabalhar para o bem comum? As pessoas estão 
predispostas a procurar soluções em conjunto? Estão dispostas a fazer sacrifícios para ajudar 
os outros? 
15. Em que intensidade a equipe interage? Você reconhece alguma deficiência ou preferências 
nos relacionamentos dos membros de sua divisão? Por que? Existem incentivos à formação de 
grupos? 
 
16. Como você imagina a sua divisão nos próximos cinco anos? Como você se imagina nos 
próximos cinco anos? Quais as suas expectativas em relação a sua área? 
17. O que você pensa sobre as características das pessoas mais admiradas em sua divisão? 
Quais são os valores e as normas para se participar de sua divisão? Você acredita que existe 
sentimento de pertencimento de grupo na área na qual você trabalha? 
  
18. Você considera que a sua divisão tem tido sucesso na realização das atividades? Por que? 
 
19. Você imagina que há conexões entre o capital social e as atividades de criação e 
compartilhamento do conhecimento? O que você acredita ser relevante no capital social para 
as atividades da criação e compartilhamento do conhecimento? 
 
20. Você imagina que há conexões entre o capital social e a estrutura organizacional? O que 
você acredita ter na estrutura organizacional de sua divisão que você identifica como formas 
de capital social? 
 
Quarta etapa - gestão do conhecimento 
 
21. De que maneira você acredita que o conhecimento é criado na sua Unidade? 
22. Quais as formas de treinamentos existentes? Com que freqüência essas formas são 
aplicadas? Por que você acredita ser importante esses treinamentos? 
 
23. Vocês têm autonomia para tomar decisões e realizarem experimentações? Em sua opinião, 
há relevância em se ter autonomia para as atividades da criação e compartilhamento do 
conhecimento? 
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24. O que você pensa sobre os incentivos proporcionados em sua divisão para facilitar a 
criação e o compartilhamento do conhecimento? 
 
25. Quais são os canais de comunicação disponíveis? Qual a estrutura física e tecnológica 
existentes para as atividades do conhecimento? Todos os membros têm acesso às bases de 
dados? Qual a importância desses canais de comunicação nas atividades de criação e 
compartilhamento do conhecimento? 
 
26. Alguns funcionários de sua divisão dispõem de mais conhecimento do que os demais? 
Como a sua área identifica a existência desse conhecimento? 
27. Existem regras formais ou informais para as atividades de criação e compartilhamento do 
conhecimento? 
 
28. Vocês se utilizam do benchmarking no compartilhamento do conhecimento? Quais os 
exemplos que você poderia citar? 
 
29. Quais seriam as situações em que você percebe que você compartilha mais 
conhecimentos? 
 
 
Término: 
 
Agradecer a participação do entrevistado; 
Questionar sobre a possibilidade de novos contatos para obtenção de outras informações e 
esclarecer ou aprofundar algum aspecto que se julgue relevante; 
Solicitar o e-mail e o telefone do entrevistado para realização de contatos futuros; 
Fornecer o telefone e e-mail do pesquisador. 
 
 
Horário de término: ____:____ 



 179 

APÊNDICE B – Formulário de anotações diárias 

 
 
Anotações diárias.                       Dia _____/_____/2005                                  p.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendências do dia 
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APÊNDICE C – Relação dos entrevistados 

 
 
 

Nome Data Tempo Cargo Escolaridade 

A 21/09/05 23 Analista Sup.Completo 

B 23/09/05 24 Técnico Sup.Completo 

C 29/09/05 20 Técnico Sup.Completo 

D 04/10/05 26 Técnico Sup.Completo 

E 06/10/05 19 Auxiliar Sup.Completo 

F 17/10/05 25 Técnico Médio 

G 17/10/05 8 Auxiliar Médio 

H 23/09/05 25 Auxiliar Sup.Completo 

I 09/11/05 21 Analista Mestranda 

J 11/10/05 24 Técnico Sup.Completo 

K 10/10/05 8 Analista Sup.Completo 

L* 04/11/05 20 Técnico Sup.Completo 

M* 04/11/05 22 Analista Sup.Completo 

N* 11/11/05 19 Auxiliar Médio 

O 29/11/05 32 Analista Sup.Completo 

P* 21/11/05 20 Analista Mestrado 

Q 13/09/05 Terceirizada -------  

R 10/10/05 ASES -------  

S 06/11/05 Receita Federal ------- Sup.Completo 

T 25/11/05 Receita Federal ------- Sup.Completo 

* Empregados gestores. 

Documento com os nomes dos entrevistados foi apresentado exclusivamente à banca examinadora. 



 181 

ANEXO A – Estatuto social do SERPRO 
 

 
DECRETO Nº 3.972, DE 16 DE OUTUBRO DE 2001.  

Aprova o Estatuto Social do Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos 
IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 6º 
da Lei no 5.615, de 13 de outubro de 1970, 

DECRETA: 

Art. 1º Fica aprovado, na forma do Anexo a este Decreto, o Estatuto Social do Serviço 
Federal de Processamento de Dados - SERPRO. 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º Ficam revogados os Decretos nos 1.451, de 11 de abril de 1995, e 2.154, de 20 de 
fevereiro de 1997. 

Brasília, 16 de outubro de 2001; 180º da Independência e 113º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Pedro Malan 
A N E X O 
ESTATUTO SOCIAL DO SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
– SERPRO 

CAPÍTULO I 
DA NATUREZA E FINALIDADE 

Art. 1º O Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, empresa pública vinculada 
ao Ministério da Fazenda, criado pela Lei no 4.516, de 1º de dezembro de 1964, regido pela 
Lei no 5.615, de 13 de outubro de 1970, pelo presente Estatuto Social e pelas normas legais 
que lhe forem aplicáveis, tem por objeto a execução de serviços de tratamento de informações 
e processamento de dados, incluindo as atividades de teleprocessamento e comunicação de 
dados, voz e imagens, que sejam requeridas, em caráter limitado e especializado, para a 
realização dos referidos serviços, e a prestação de assessoramento e assistência técnica no 
campo de sua especialidade. 

Art. 2º O SERPRO tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e atuação em todo o 
território nacional, sendo indeterminado o prazo de sua duração. 

Art. 3º São finalidades do SERPRO: 

I - atender prioritariamente, com exclusividade, aos órgãos do Ministério da Fazenda; 

II - aplicar as disponibilidades de sua capacidade técnica e operacional na execução dos 
serviços de sua especialidade que venham a ser convencionados com outros órgãos e 
entidades da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, mediante contratação; 

III - viabilizar soluções no campo da modernização e do apoio à tomada de decisão, no âmbito 
da Administração Pública; 
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IV - atuar no sentido de racionalizar e simplificar as atividades atinentes à tecnologia da 
informação no setor público; 

V - incentivar o desenvolvimento do setor de informática, de acordo com as diretrizes 
definidas pelo Governo Federal. 

CAPÍTULO II 
DO CAPITAL SOCIAL 

Art. 4º O capital social do SERPRO é de R$ 128.703.934,59 (cento e vinte e oito milhões, 
setecentos e três mil, novecentos e trinta e quatro reais e cinqüenta e nove centavos), 
integralmente subscrito pela União. 

 
§ 1º O capital do SERPRO poderá ser aumentado: 

I - mediante a capitalização de recursos que a União destinar a esse fim, na forma da 
legislação pertinente; 

II - pela capitalização de lucros e incorporação de reservas, na forma autorizada em lei ou 
regulamento. 

§ 2º Sobre os valores destinados a aumento de capital incidirão encargos financeiros 
equivalentes à taxa SELIC, a partir do recebimento dos créditos até a data da capitalização, 
devendo ser considerada como a taxa diária, para atualização desses valores durante os cinco 
dias úteis anteriores à capitalização, a mesma taxa SELIC divulgada no quinto dia útil que 
antecede o dia da efetiva quitação da obrigação. 

CAPÍTULO III 
DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Art. 5º Constituem recursos financeiros do SERPRO, destinados ao cumprimento de seus 
objetivos e à sua administração: 

I - dotações que lhe forem consignadas no Orçamento da União; 

II - receitas de qualquer natureza, proveniente do exercício de suas atividades; 

III - créditos de qualquer natureza, abertos em seu favor; 

IV - recursos de capital, inclusive os resultantes da conversão em espécie, de bens e direitos; 

V - rendas de bens patrimoniais; 

VI - recursos derivados de operações de crédito, inclusive os provenientes de empréstimos e 
financiamentos de origem interna ou externa, observadas as disposições legais específicas; 

VII - doações de qualquer origem ou natureza; 

VIII - outras receitas eventuais; 

IX - quaisquer outras rendas. 

CAPÍTULO IV 
DO CONSELHO DIRETOR 
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Art. 6º 0 órgão de orientação superior do SERPRO é o Conselho Diretor, integrado por: 

I - quatro membros indicados pelo Ministro de Estado da Fazenda, dentre eles o Presidente do 
Conselho; 

II - o Diretor-Presidente do SERPRO, que substituirá o Presidente do Conselho, nas suas 
faltas e impedimentos eventuais; 

III - um membro indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

§ 1º O Conselho Diretor, assim denominado por força do disposto no art. 6o da Lei no 5.615, 
de 1970, equipara-se, para todos os efeitos, aos conselhos de administração referidos nos 
dispositivos legais pertinentes à composição dos órgãos diretivos das empresas públicas. 

§ 2º Os membros do Conselho Diretor serão designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. 

§ 3º A investidura dos membros do Conselho Diretor será feita mediante assinatura do termo 
de posse em livro próprio. 

§ 4º A remuneração dos membros do Conselho Diretor será fixada pelo Ministro de Estado da 
Fazenda e não excederá, em nenhuma hipótese, a dez por cento da remuneração mensal média 
dos diretores, nos termos da Lei no 9.292, de 12 de julho de 1996. 

Art. 7º Compete ao Conselho Diretor: 

I - fixar a política e diretrizes básicas do SERPRO; 

II - aprovar o plano diretor plurianual e suas eventuais alterações; 

III - aprovar os aumentos de capital resultantes das incorporações de que trata o inciso II do § 
1º do art. 4º; 

IV - autorizar o Diretor-Presidente a delegar poderes a titulares de cargos de direção ou chefia 
para movimentação de fundos e a constituir mandatários, por prazo certo, para o mesmo fim; 

V - deliberar sobre as propostas orçamentárias; 
VI - manifestar-se sobre os balanços patrimoniais e demonstrações financeiras para posterior 
encaminhamento ao Ministro de Estado da Fazenda, com fins de aprovação, e deliberar sobre 
a criação de reservas de lucros; 

VII - pronunciar-se, previamente à decisão do Ministro de Estado da Fazenda, sobre as 
seguintes matérias: 

a) alienação, no todo ou em parte, de ações do seu capital social ou de suas controladas, caso 
venham a ser criadas; aumento do seu capital social por subscrição de novas ações; renuncia a 
direitos de subscrição de ações ou debêntures conversíveis em ações de empresas controladas; 
venda de debêntures conversíveis em ações de sua titularidade de emissão de empresas 
controladas; ou, ainda, emissão de quaisquer outros títulos ou valores mobiliários, no País ou 
no exterior; 

b) cisão, fusão ou incorporação do SERPRO;  

b) permuta de ações e outros valores mobiliários, de emissão do SERPRO; 

VIII - aprovar a escolha do Chefe da Auditoria, por indicação do Diretor-Presidente; 
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IX - homologar a escolha de auditores externos; 

X - autorizar a aquisição, a alienação e a oneração de bens imóveis; 

XI - aprovar a criação, na estrutura da Empresa, de unidades vinculadas diretamente à 
Diretoria; 

XII - definir, mediante proposta do Diretor-Presidente, as áreas de atuação dos Diretores, bem 
como as respectivas competências; 

XIII - decidir sobre as contratações, por prazo determinado, de pessoal técnico especializado; 

XIV - deliberar, previamente ao encaminhamento para apreciação pelo Ministro de Estado da 
Fazenda, sobre: 

a) o regulamento de licitação; 

b) o regulamento de pessoal, com os direitos e deveres dos empregados, o regime disciplinar e 
as normas sobre apuração de responsabilidades; 

c) o quadro de pessoal, com a indicação, em três colunas, do total de empregos e os números 
de empregos providos e vagos, discriminados por carreira ou categoria, em 30 de junho e 31 
de dezembro de cada ano; 

d) o plano de cargos e salários, benefícios, vantagens e quaisquer outras parcelas que 
componham a retribuição dos empregados; 

XV - decidir sobre os assuntos que lhe forem submetidos pelo Diretor-Presidente; 

XVI - disciplinar a concessão de férias aos membros da Diretoria, inclusive no que se refere à 
sua conversão em espécie, observada a legislação vigente e vedado o pagamento em dobro da 
remuneração relativa a férias não gozadas; 

XVII - dirimir dúvidas emergentes de eventuais omissões deste Estatuto. 

Parágrafo único. Aplicar-se-ão as disposições contidas na Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, às hipóteses sobre as quais este Estatuto seja omisso. 

Art. 8º O Conselho Diretor deliberará por maioria de votos, com a presença de, no mínimo, 
quatro de seus membros, dentre eles o Presidente do Conselho ou seu substituto, cabendo ao 
Presidente, além de voto comum, o de qualidade. 

CAPÍTULO V 
DA DIRETORIA 

Art. 9º O SERPRO será administrado por uma Diretoria composta por: 

I - um Diretor-Presidente; 

II - um Diretor-Superintendente; 

III - quatro Diretores. 

§ 1º Os membros da Diretoria serão nomeados pelo Presidente da República, por indicação do 
Ministro de Estado da Fazenda, todos com mandato de quatro anos, permitida a recondução. 
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§ 2º Pelo menos dois membros da Diretoria serão escolhidos dentre os empregados do 
SERPRO. 

§ 3º A investidura dos membros da Diretoria far-se-á mediante assinatura do termo de posse 
em livro próprio. 

§ 4º A remuneração e as demais vantagens dos membros da Diretoria serão fixadas pelo 
Ministro de Estado da Fazenda, observada a legislação em vigor. 

Art. 10. Compete à Diretoria o exercício das atribuições decisórias concernentes às 
finalidades do SERPRO, cabendo-lhe, em especial: 

I - aprovar as normas disciplinares do planejamento, da organização e do controle dos 
serviços e das atividades do SERPRO; 

II - aprovar os programas de captação de serviços e os respectivos planos de execução; 

III - decidir sobre as propostas orçamentárias, a serem submetidas ao Conselho Diretor; 

IV - aprovar o organograma com as respectivas funções e competências da sede e das 
unidades descentralizadas e o sistema normativo do SERPRO; 

V - aprovar as normas disciplinadoras de concursos para admissão de pessoal, as contratações 
de pessoal técnico especializado, por prazo determinado, e a cessão de empregados, nos casos 
estabelecidos em lei; 

VI - cumprir e fazer cumprir, no âmbito de suas atribuições, as normas da Empresa e as 
recomendações do Conselho Diretor; 

VII - aprovar as normas gerais para celebração de convênios, acordos, ajustes e contratos, 
observada a legislação específica; 

VIII - propor alterações estatutárias; 

IX - fazer publicar no Diário Oficial da União, depois de aprovado pelo Ministro de Estado da 
Fazenda: 

a) o regulamento de licitação; 

b) o regulamento de pessoal, com os direitos e deveres dos empregados, o regime disciplinar e 
as normas sobre apuração de responsabilidades; 

c) o quadro de pessoal, com a indicação, em três colunas, do total de empregos e os números 
de empregos providos e vagos, discriminados por carreira ou categoria, em 30 de junho e 31 
de dezembro de cada ano; 

d) o plano de cargos e salários, benefícios, vantagens e quaisquer outras parcelas que 
componham a retribuição de seus empregados. 

Art. 11. São atribuições do Diretor-Presidente: 

I - representar o SERPRO em juízo ou fora dele, podendo constituir mandatários para esse 
fim; 

II - dirigir todas as atividades técnicas e administrativas da Empresa, em conformidade com as 
diretrizes traçadas pelo Conselho Diretor, permitida a delegação; 
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III - prover a secretaria do Conselho Diretor; 

IV - convocar e presidir as reuniões da Diretoria; 

V - designar os substitutos dos Diretores, em caso de impedimentos; 

VI - admitir, dispensar, promover, designar para o exercício de função de confiança, 
transferir, licenciar e punir empregados, na forma da lei e do sistema normativo do SERPRO, 
permitida a delegação; 

VII - designar o Diretor que substituirá o Diretor-Superintendente em seus impedimentos; 

VIII - propor à Diretoria a criação de empregos e a fixação de salários e vantagens, a cessão 
de empregados, bem assim a contratação, por prazo determinado, de pessoal técnico 
especializado, observada a legislação pertinente; 

IX - exercer quaisquer outras atribuições não reservadas ao Conselho Diretor. 

Art. 12. São atribuições do Diretor-Superintendente: 

I - substituir o Diretor-Presidente em seus impedimentos; 

II - participar das reuniões do Conselho Diretor, sem direito a voto; 

III - exercer quaisquer outras atribuições que lhe sejam delegadas pelo Diretor-Presidente. 

Art. 13. A Diretoria reunir-se-á com a presença de, no mínimo, quatro de seus membros, 
sendo um deles o Diretor-Presidente ou, nos casos de impedimento deste, o seu substituto. 

Parágrafo único. As decisões da Diretoria, tomadas por maioria simples, serão registradas em 
ata, cabendo ao Diretor-Presidente, além do voto comum, o de qualidade. 

CAPÍTULO VI 
DO CONSELHO FISCAL 

Art. 14. O Conselho Fiscal será constituído por três membros efetivos e respectivos suplentes, 
designados pelo Ministro de Estado da Fazenda, com mandato de um ano, admitida uma 
recondução, por igual período. 

§ 1º Um dos membros do Conselho Fiscal será representante do Tesouro Nacional, nos termos 
da legislação em vigor. 

§ 2º O membro do Conselho Fiscal, que houver sido reconduzido, só poderá voltar a fazer 
parte do Conselho depois de decorrido, pelo menos, um ano do término de seu último 
mandato. 

§ 3º A investidura dos membros do Conselho Fiscal e a eleição de seu Presidente far-se-ão 
mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem. 

§ 4º O prazo de mandato contar-se-á a partir da investidura. 

§ 5º Findo o mandato, o membro do Conselho Fiscal permanecerá no exercício da função até 
a investidura do novo titular. 

§ 6º Na hipótese de recondução, o prazo do novo mandato contar-se-á a partir do término do 
mandato anterior. 
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§ 7º O Conselho Fiscal reunir-se-á, pelo menos, uma vez por mês. 

§ 8º A remuneração dos membros do Conselho Fiscal, além do reembolso, obrigatório, das 
despesas de locomoção e estada necessárias ao desempenho da função, será fixada pelo 
Ministro de Estado da Fazenda e não excederá, em nenhuma hipótese, a dez por cento da 
remuneração mensal média dos diretores da empresa, nos termos da Lei no 9.292, de 1996. 

Art. 15. Compete ao Conselho Fiscal: 

I - fiscalizar os atos dos administradores e verificar o cumprimento de seus deveres legais e 
estatutários; 

II - examinar as demonstrações contábeis do exercício social, inclusive o relatório anual de 
administração, fazendo constar do seu parecer as informações complementares que julgar 
necessárias ou úteis; 

III - opinar sobre as propostas dos órgãos de administração, relativas à modificação do capital 
social, aos planos de investimento ou ao orçamento de capital, à distribuição de dividendos, 
bem assim sobre transformação, incorporação, fusão ou cisão; 

IV - denunciar aos órgãos da administração os erros, as fraudes ou os ilícitos que tomar 
conhecimento e sugerir providências úteis à Empresa; 

V - analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e as demais demonstrações financeiras 
elaboradas periodicamente pela Empresa; 

VI - examinar e emitir parecer sobre alienação ou oneração de bens imóveis do SERPRO; 

VII - pronunciar-se sobre assuntos de sua atribuição que lhe forem submetidos pelo Conselho 
Diretor ou pela Diretoria; 

VIII - acompanhar a execução patrimonial, financeira e orçamentária, podendo examinar 
livros e quaisquer outros documentos e requisitar informações; 

IX - elaborar e aprovar o seu regimento interno; 

X - fiscalizar os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e 
estatutários; 

XI - assistir às reuniões do Conselho Diretor ou da Diretoria em que se deliberar a respeito de 
assuntos sobre os quais deva opinar. 

Parágrafo único. Os órgãos de administração são obrigados, por meio de comunicação formal, 
a colocar à disposição dos membros em exercício do Conselho Fiscal, dentro de dez dias, 
cópias das atas de suas reuniões e, dentro de quinze dias de sua elaboração, cópias dos 
balancetes e das demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente, bem como dos 
relatórios de execução do orçamento. 

CAPÍTULO VII 
DA AUDITORIA INTERNA 

Art. 16. O SERPRO disporá de Auditoria Interna, vinculada ao Conselho Diretor e com os 
encargos e atribuições fixados na legislação pertinente, cujo titular será escolhido dentre 
empregados da empresa, por indicação do Diretor-Presidente, aprovada pelo Conselho 
Diretor. 
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CAPÍTULO VIII 
DO EXERCÍCIO SOCIAL E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

Art. 17. O exercício social do SERPRO é contado de 1º de janeiro a 31 de dezembro do 
mesmo ano. 

Art. 18. O SERPRO elaborará as demonstrações financeiras em 31 de dezembro de cada 
exercício social. 

Art. 19. Do resultado do exercício, feita a dedução para atender a prejuízos acumulados e a 
provisão para o imposto sobre a renda, o Conselho Diretor proporá ao Ministro de Estado da 
Fazenda a seguinte destinação:  

I - cinco por cento do lucro líquido, até o limite de vinte por cento do capital social, para a 
constituição da reserva legal; 

II - vinte e cinco por cento, no mínimo, do lucro líquido ajustado, para o pagamento de 
remuneração ao Tesouro Nacional, seu único acionista; 

III - valor aprovado pelo Conselho Diretor, para constituição de reserva de contingência, com 
a finalidade de efetuar compensações, em exercício futuro, na forma da lei; 

IV - cinco por cento do lucro líquido, até vinte por cento do capital social, para constituição 
de reserva estatutária de investimento, destinada à atualização do parque computacional e à 
aquisição de bens patrimoniais necessários à consecução dos objetivos institucionais do 
SERPRO; 

V - cinco por cento do lucro líquido, até vinte por cento do capital social, para constituição de 
reserva de riscos eventuais, destinada a cobrir prejuízos com perda de material e destruição 
acidental de equipamentos e bens patrimoniais, cujo saldo não utilizado será incorporado, no 
exercício seguinte, ao capital social. 

§ 1º Observada a legislação vigente, o Conselho Diretor poderá propor ao Ministro de Estado 
da Fazenda o pagamento ao Tesouro Nacional de juros sobre o capital próprio ou dividendos, 
a título de remuneração. 

§ 2º Sobre os valores dos dividendos e dos juros, a título de remuneração sobre o capital 
próprio, devido ao Tesouro Nacional, incidirão encargos financeiros equivalentes à taxa 
SELIC, a partir do encerramento do exercício social até o dia do efetivo recolhimento ou 
pagamento, sem prejuízo da incidência de juros moratórios quando esse recolhimento ou 
pagamento não se verificar na data fixada em lei ou deliberação do Conselho Diretor, devendo 
ser considerada como a taxa diária, para a atualização desse valor durante os cinco dias úteis 
anteriores à data do pagamento ou recolhimento, a mesma taxa SELIC divulgada no quinto 
dia útil que antecede o dia da efetiva quitação da obrigação. 

§ 3º Os prejuízos acumulados serão deduzidos, preferencialmente, das reservas constituídas, 
para, só então virem a ser deduzidos do capital social, na forma prevista na Lei no 6.404, de 
1976. 

§ 4º Do lucro líquido do exercício, após as deduções anteriores, o Conselho Diretor proporá 
ao Ministro de Estado da Fazenda o percentual de participação dos empregados nos lucros 
eventualmente auferidos, em cada exercício, na forma da legislação em vigor. 
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§ 5º O saldo, se houver, será apresentado ao Ministro de Estado da Fazenda, acompanhado de 
plano de aplicação aprovado pelo Conselho Diretor. 

§ 6º A proposta sobre a destinação do lucro do exercício, após a aprovação do Ministro de 
Estado da Fazenda, deverá ser publicada no Diário Oficial da União em até trinta dias, a 
contar da data em que for aprovada. 

CAPÍTULO IX 
DA ORGANIZAÇÃO INTERNA E DO PESSOAL 

Art. 20. Aplica-se ao pessoal do SERPRO o regime jurídico estabelecido pela legislação 
trabalhista. 

§ 1º O ingresso do pessoal será feito mediante concurso público de provas ou de provas e 
títulos, observadas as normas especificadas da Empresa. 

§ 2º Os cargos de titulares das unidades estruturais do SERPRO serão privativos de 
empregados integrantes do seu quadro de pessoal, excetuando-se as unidades de 
assessoramento das Diretorias e as subordinadas diretamente ao Diretor-Presidente. 

CAPÍTULO X 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 21. Não poderão participar da administração do SERPRO: 

I - os impedidos por lei; 

II - os que a ele causaram prejuízos; 

III - os administradores de empresas com ele em mora. 

Art. 22. Os membros do Conselho Diretor, da Diretoria, do Conselho Fiscal e os ocupantes de 
cargos definidos em decisão de Diretoria, ao assumirem suas funções, prestarão declaração de 
bens, anualmente renovada. 

Art. 23. Os Conselheiros, o Diretor-Presidente, o Diretor-Superintendente e os Diretores são 
demissíveis ad nutum e, juntamente com os membros do Conselho Fiscal, são responsáveis, 
na forma da lei, pelos prejuízos ou danos causados no exercício de suas atribuições. 

Art. 24. A execução do programa de desimobilização de bens não vinculados às atividades 
operacionais do SERPRO obedecerá à legislação pertinente. 

Art. 25. É vedado ao SERPRO conceder financiamento ou prestar fiança a terceiros, sob 
qualquer modalidade, praticar negócios estranhos às suas finalidades, além de realizar 
contribuições ou conceder auxílios não consignados no Orçamento. 

Art. 26. Os membros da Diretoria farão jus à Gratificação de Natal e à concessão de férias, 
ambas proporcionais ao período trabalhado no ano respectivo, não cumulativas com o 
eventual recebimento dessas vantagens em seus órgãos de origem. 
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ANEXO B – Sistemas de informação do SERPRO 
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