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RESUMO 

 

 

A gestão do conhecimento tem sido discutida e aplicada em instituições públicas para, 

entre outras razões, melhorar seus processos, identificar, compartilhar e reter conhecimentos. 

As redes e comunidades de prática, facilitadoras da gestão do conhecimento, propiciam a 

interação e o compartilhamento do conhecimento que muitas vezes podem estar dispersos nas 

instituições. Há alguns anos, a Gerência de Recursos Humanos – GRH da Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, com sede em Recife, trabalha para 

desconcentrar conhecimentos e procedimentos e dar soluções mais ágeis às demandas, 

contudo ainda percebe-se a necessidade de avançar nos resultados. Neste contexto, o estudo 

discorre sobre a dinâmica das conexões entre as pessoas e os conhecimentos de que 

necessitam para melhorar a eficiência. Desta maneira, não desenvolve plataforma de 

tecnologia da informação e comunicação, embora reconheça sua potencialidade. Para seu 

desenvolvimento, adota método comparativo, através de outras vivências no setor público 

verificadas na literatura e o método de estudo de caso com o objeto de natureza exploratória, 

por meio de pesquisa aplicada. Na literatura, identifica-se que mesmo em culturas 

organizacionais diferentes, algumas características são comuns para o sucesso de uma política 

institucional voltada para gestão do conhecimento, como o apoio da alta direção, 

infraestrutura técnica e organizacional, capacitação, clima de abertura e colaboração. Por sua 

vez, a pesquisa no IBGE verifica oportunidades, como disponibilidade em aprender, baixa 

resistência em repassar o conhecimento, predisposição a compartilhar e boa interação. Como 

desafios, constata necessidade de reduzir o “reinventar a roda”, falta de tempo para o 

aprendizado e baixa disposição a mudanças. Em suma, o trabalho identifica alguns pontos 

fortes e desafios na GRH do IBGE/PE, apresenta recomendações para ampliar sua eficiência a 

partir dos princípios norteadores de redes e comunidades de prática. 

 

Palavras chave: Gestão do conhecimento, redes, comunidades de prática, experiências no 

setor público. 
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ABSTRACT 

 

 

Knowledge management has been addressed in public institutions, among others, to 

identify, share and retain knowledge and improve their processes. Networks and communities 

of practice, facilitators of knowledge management, propitiate interaction and knowledge 

sharing that can often be dispersed into institutions. A few years ago, the Human Resources 

Management - HRM of the Brazilian Institute of Geography and Statistics - IBGE, based in 

Recife / PE, works to decentralize knowledge and procedures and increase agility to solve 

demands, however there is still a necessity to advance results. In this way, the study discusses 

the dynamics of the connections between people and knowledge they need to improve 

efficiency. On this wise, there isn’t development of platform of information and 

communication technology, although recognizes its potential. For its development, adopts a 

comparative method, through other public institutions experiences reported in literature, and 

an exploratory case study. In the literature, it is identified that even in different organizational 

cultures, some characteristics are common to the success of an institutional policy oriented to 

knowledge management as the support from senior management, technical and organizational 

infrastructure, capacity, climate of openness, and collaboration. In turn, the research finds 

opportunities on IBGE, as a willingness to learn, low resistance to transfer knowledge, desire 

to share and friendly interaction. As challenges, there is verified a necessity to reduce the 

"reinvent the wheel", lack of time for learning and not so good disposal for changing. Thus, 

the paper identifies some strengths and challenges in HRM of IBGE / PE and presents 

recommendations to increase its efficiency by using principles of networks and communities 

of practice. 

 

Key words: Knowledge management, networks, communities of practice, public institutions 

experiences. 
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1 INTRODUÇÃO 

Naturalmente obter melhorias na gestão de uma organização como um todo ou mesmo 

de um setor específico, é alvo de várias discussões e estudos no ambiente empresarial, 

acadêmico e governamental. 

Nos últimos anos tem-se percebido que o conhecimento, a informação e as relações 

entre as pessoas são pontos fortes que merecem mais atenção da organização para examinar 

como eles estão articulados nas soluções do dia-a-dia ou como podem contribuir para a 

eficiência da organização. 

Fazer o exame do contexto organizacional pode evidenciar recursos não aproveitados 

adequadamente, reconhecer colaboradores fundamentais ao fluxo do processo, verificar 

instrumentos compatíveis para o compartilhamento de conhecimento, reforçar o benefício de 

se trabalhar em conjunto, constatar trabalhos comuns e tratar os redundantes entre as 

unidades.  

Estes pontos podem orientar o planejamento de curto, médio e longo prazo para tornar o 

trabalho mais eficiente. Neste ponto de vista, é interessante estimular um ambiente que possa 

facilitar o fluxo do conhecimento, a articulação de necessidades, a integração de diferentes 

competências, além de habilidades e conhecimentos complementares. 

Deste modo, este estudo destaca a formação de redes e comunidades de prática sob a 

perspectiva de que podem constituir ambientes favoráveis à construção e compartilhamento 

do conhecimento, elementos essenciais à gestão do conhecimento. 

A abordagem não está voltada às plataformas que a tecnologia da informação e 

comunicação tem disponibilizado com bastante intensidade, e sim à questão da interação e 

conexão das pessoas com o conhecimento que possuem, entretanto, isso não significa excluir 

a potencialidade que dão. 

Assim, são discutidos princípios norteadores da formação de redes e comunidades de 

prática para analisar o contexto das atividades na Unidade Pagadora da Fundação Instituto 

Brasileira de Geografia e Estatística em Pernambuco, cuja Gerência de Recursos Humanos1 

está situada em Recife. 

Para dar continuidade a introdução, na sequência está descrito as características do 

contexto que estimularam o estudo nesta perspectiva, como sendo a apresentação do problema 

                                                 
1 Optou-se por utilizar a nomenclatura da estrutura organizacional da Instituição, apesar das discussões a respeito 
da Gestão de Pessoas 
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de pesquisa, os objetivos geral e específicos, suposições, justificativa, limitações e a estrutura 

da dissertação. 

1.1 O contexto do ambiente pesquisado: o IBGE e o RH 

Para contextualizar a definição do problema de pesquisa entende-se que são necessárias 

algumas considerações a respeito da Instituição IBGE, como as principais funções, estrutura, 

quadro de pessoal, posicionamento em relação à gestão do conhecimento, para assim voltar-se 

às atividades da Unidade Pagadora, cuja composição inclui os recursos humanos nos estados 

de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. 

A Instituição é uma fundação pública vinculada ao Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, se constitui no principal provedor de dados e informações do país, que 

atendem às necessidades dos mais diversos segmentos da sociedade civil, bem como dos 

órgãos das esferas governamentais federal, estadual e municipal.  

Conforme previsto no artigo 2º do Estatuto da Fundação IBGE, sua missão é retratar o 

Brasil, com informações necessárias ao conhecimento da sua realidade e ao exercício da 

cidadania, por meio da produção, análise, pesquisa e disseminação de informações de 

natureza estatística – demográfica e sócio-econômica, e geocientífica – geográfica, 

cartográfica, geodésica e ambiental (BRASIL c). 

A estrutura da Instituição, prevista em regimento interno, pode ser sintetizada no 

organograma seguinte: 

 
Figura 1.1 – Organograma IBGE 

Fonte: IBGE 
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A rede nacional de pesquisa e disseminação é composta pela sede no estado do Rio de 

Janeiro, 27 Unidades Estaduais (26 nas capitais dos Estados e 1 no Distrito Federal), todas 

com os setores de Documentação e Disseminação de Informações, e 533 Agências de Coleta 

de dados nos principais municípios. E mantém, ainda, a Reserva Ecológica do Roncador, ao 

sul de Brasília (IBGE).  

Conforme Resolução do Conselho Diretor do IBGE e o organograma na Figura 1, a 

Unidade Estadual – UE é imediatamente subordinada ao Presidente e recebem orientação e 

supervisão técnico-normativa das Diretorias nos assuntos compreendidos nas respectivas 

áreas de competência. 

O quadro de pessoal, em dezembro/2009, contava com um total de 11.409 

colaboradores, sendo 7.084 servidores efetivos, dos quais 21% em cargos de nível superior e 

79% em cargos nível intermediário, e 4.325 contratados temporários (Boletim Estatístico de 

Pessoal – MP). 

As características das atividades desenvolvidas pelo IBGE há mais de 73 anos exigem 

grande articulação da área administrativa e técnica, de modernização de infra-estrutura e 

revisão nos processos de gestão. 

Observa-se dentro do planejamento estratégico, o processo de discussão e formulação da 

proposta de gestão do conhecimento. Isso não significa negar a existência de iniciativas, ainda 

que dispersas. 

Um estudo realizado na Diretoria Executiva2 por Bambirra (2009) pesquisou, entre 

outros aspectos, o grau de explicitação e formalização das práticas de gestão do conhecimento 

por meio de entrevistas a respeito de algumas características, entre as quais se destaca: 

 Intenção estratégica: a percepção da importância estratégica da gestão do 

conhecimento é clara na alta administração da Diretoria Executiva e é prioridade. 

 Grau de formalização da gestão do conhecimento na instituição: existe um grupo 

formal de trabalho que discute os conceitos, as práticas e as ferramentas. 

 Iniciativa de introduzir a gestão do conhecimento na organização: Diretor Executivo. 

 Definição de objetivos: o processo de elaboração foi feito através de discussões no 

âmbito do corpo estratégico da equipe da Diretoria Executiva. Os principais objetivos 

                                                 
2 A Diretoria Executiva conta com a Coordenação Recursos Humanos – CRH, Coordenação de Orçamento e 
Finanças – COF, Coordenação de Recursos Materiais – CRM, Coordenação de Planejamento e Supervisão – 
CPS, Gerência de Sistemas Informatizados para Suporte à Decisão, Gerência de Suporte à Rede de Informática, 
Gerência de Engenharia de Trabalho, Gerência de Apoio Administrativo e quatro Gerências de Atendimento – 
GAT (Bambirra, 2009). 
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são capacitar o pessoal e documentar processos, deixando-os explícitos para quem 

necessitar.  

 Alocação de recursos: existem recursos orçamentários preliminares para as iniciativas 

de gestão do conhecimento. 

Neste contexto está inserido o objeto deste estudo, a Gerência e as Supervisões de 

recursos humanos, que respectivamente constituem uma parte da área administrativa das 

Unidades Estaduais de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. 

De acordo com a Resolução do Conselho Diretor do IBGE a Gerência e a Supervisão de 

Recursos Humanos são diretamente subordinadas ao Chefe de cada Unidade Estadual e suas 

competências estão condicionadas à descentralização3 administrativa efetivada pela Diretoria 

Executiva, recebendo orientações da Coordenação de Recursos Humanos – CRH. 

As atividades desta área em geral são: admissão do pessoal aprovado em concurso 

público ou em processo seletivo temporário bem como a exoneração ou desligamento, 

treinamento, avaliação de desempenho, frequência e afastamentos, assistência social, registros 

e controle do banco de dados, análise e concessões de benefícios, desenvolvimento de 

projetos de qualidade de vida e bem estar, atendimento às demandas administrativas e 

judiciais dos usuários internos e externos dentro do princípio da legalidade (IBGE). 

Além dessas atividades indicadas, cabe à Gerência de Recursos Humanos – GRH 

localizada em Recife executar as atividades de pagamento de pessoal, ou seja, é sede da 

Unidade Pagadora – UPAG das quatro Unidades Estaduais em foco neste estudo. 

A folha de pagamento desta UPAG, em dezembro/2009, constavam 506 servidores 

ativos, 516 contratados temporários, 1 servidor em exercício descentralizado de carreira, 326 

servidores aposentados e 190 beneficiários de pensão civil, totalizando em 1.539 pessoas 

(IBGE). 

As atividades estão distribuídas entre servidores efetivos, regidos pelo Regime Jurídico 

Único da Lei 8.112/90, conforme Tabela 1.1. 

Tabela 1.1 – Quantitativo de pessoal nas atividades de RH em dezembro/2009. 

Unidade de RH Gerência – PE Supervisão – 
AL 

Supervisão – PB Supervisão – 
RN 

Quantitativo de pessoal 16 5 3 5 

                                                 
3 Para Helly Lopes Meireles (1999, p. 667), “diversa da descentralização é a desconcentração administrativa, que 
significa repartição de funções entre os vários órgãos (despersonalizados) de uma mesma administração, sem 
quebra de hierarquia”. 
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Fonte: IBGE 

A importância do conhecimento destes colaboradores é reconhecida nos usuários que 

obtêm respostas as suas demandas desde a mais simples àquela mais complexa, na conquista 

das metas que pareciam impossíveis de cumprir no prazo determinado, na instrução de um 

processo administrativo, na análise de uma pasta funcional para realizar o levantamento do 

tempo de contribuição do servidor, no fornecimento de informações relevantes para subsídio 

ao Procurador Federal, na articulação com outros Órgãos para atender aqueles afastados por 

Junta Médica ou realizar os projetos de qualidade de vida e bem estar (IBGE).  

Muitos destes conhecimentos não são fáceis de serem explicitados, leva tempo para 

serem incorporados e são desenvolvidos dentro de um contexto social de experiências vividas. 

Deste modo, é importante viabilizar estratégias para que estes conhecimentos não fiquem 

concentrados em uma única pessoa, mas que possam ser ampliados, constituindo-se o 

conhecimento organizacional.  Assim, contribuiria para diminuir os re-trabalhos, aperfeiçoar 

processos como também desenvolver oportunidades para avançar na eficiência. 

Nonaka & Takeuchi (1997) citam Polanyi (1966) quando observa que “o conhecimento 

que pode ser expresso em palavras e números representa apenas a ponta do iceberg do 

conjunto de conhecimentos como um todo”. Acrescenta a frase de Polanyi (1966), “sabemos 

mais do que podemos dizer”.  

Neste sentido, admite-se que a integração dos colaboradores nos RH, suas experiências 

em outras funções e a viabilização de “espaços de interação” para que possam compartilhar 

conhecimento pode tornar o trabalho mais eficiente.  

Ressalta-se que no caso dos quatro RH em exame as pastas funcionais e as atividades de 

pagamento de pessoal ficam concentradas em Recife, a Gerência, mas também há 

procedimentos que são comuns entre eles assim como muitos dos problemas a serem 

resolvidos.  

A interligação destes colaboradores pode ser no diálogo para compreender a 

abrangência de uma nova norma ou para aperfeiçoar o procedimento de admissão dentro de 

um cronograma definido e a forma de lidar com os casos excepcionais da legislação, no 

compartilhamento dos procedimentos necessários para assistência ao trabalhador como 

também no processo de contagem do tempo de contribuição, na revisão da folha de 

pagamento para evitar transtornos financeiros, na articulação para desenvolver projetos de 

qualidade de vida e bem estar.  

Além da troca de informações para completar algum processo os colaboradores podem 

realizar ações concretas que contribui para que a instituição alcance melhor resultado nos 
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projetos, como por exemplo, o Portal Ibegeando que possui orientações normativas e 

formulários de solicitações (com opção de busca por palavra), acompanhamento da 

frequência, entre outros. Este Portal conta com um representante nos recursos humanos em 

todo o Brasil para disponibilizar parcerias e desconto para os colaboradores, incentivar o 

espaço para divulgação das obras dos servidores, entre outros.  

Há alguns anos a Gerência, as Supervisões e demais colaboradores têm trabalhado para 

desconcentrar alguns conhecimentos e procedimentos e dar soluções mais ágeis às demandas. 

Dentre as iniciativas destaca-se a ruptura da barreira centralizadora que existia em relação ao 

sistema de pagamento, antes operado por uma funcionária em Recife e hoje conta com no 

mínimo uma pessoa em cada Unidade Estadual para alguns procedimentos. 

Para tanto, foi necessário o repasse de instruções, estruturação de padrões nas rotinas de: 

cadastro no sistema de pagamento, registro de frequência e afastamentos (férias, licenças), 

desbloqueio de senhas dos usuários.  

Portanto, é necessário verificar a frequência de trabalho em conjunto; a facilidade de 

interação presencial ou virtual; a regularidade nas comunicações; se o aprendizado é mais 

freqüente trabalhando em situações reais – “aprender fazendo” ou são adotadas outras 

práticas; conhecer o instrumento utilizado nas experiências compartilhadas; se realizam 

registros que permitam a recuperação da informação para atender aos usuários com a mesma 

demanda futuramente. 

Ao mesmo tempo, há que se observar a diversidade de tarefas e autonomia na execução, 

definição dos papéis, multiplicidade de capacitação formal, coordenação para ação nas 

necessidades concretas, cultura organizacional. E ainda mais, o novo cenário com as 

facilidades trazidas pelo avanço da tecnologia, diminuindo as distâncias e disponibilizando 

um grande volume de informações, que tem levado os usuários a buscarem cada vez mais 

seus direitos, formar grupos de discussão para acompanhar rotinas, inclusive de admissão de 

um concurso, entre outros. 

Atender as solicitações e não se perder o estímulo a aprendizagem contínua exige 

compromissos recíprocos entre os colaboradores e a Instituição.  

Diante dos fatos expostos, surgem as seguintes questões: 

Quais são as oportunidades e os desafios que a área de recursos humanos deve tratar 

para obter mais eficiência?  

Como a gestão do conhecimento pode contribuir neste contexto?  

Como as redes e comunidades de prática constituem espaços para compartilhar 

informações e conhecimento e renovar as habilidades dos colaboradores? 
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1.2 Objetivos: 

1.2.1 Objetivo geral: 

Delinear diretrizes para aumentar a eficiência das atividades da Gerência de Recursos 

Humanos do IBGE em Recife/PE a partir dos princípios norteadores de redes e comunidades 

de prática. 

1.2.2 Objetivos específicos: 

 Analisar as percepções dos colaboradores em relação à visão geral da área de recursos 

humanos em Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte como também a 

respeito da gestão do conhecimento, redes e comunidades de prática. 

 Examinar iniciativas e práticas de gestão do conhecimento em outras instituições do 

setor público apresentadas na literatura para analisar as experiências de 

compartilhamento do conhecimento. 

 Propor recomendações para guiar o trabalho por meio de redes e comunidades de 

prática. 

1.3 Suposições: 

Os colaboradores interagem e compartilham conhecimento, mas ainda há experiências e 

habilidades que estão isoladas. Neste sentido, criar um ambiente propício ao envolvimento 

voluntário e à cooperação pelas redes e comunidade de prática pode amplificar o 

conhecimento para a organização. 

A experiência em outras funções amplia a visão dos colaboradores para tomada de 

decisões e isso pode ser compartilhado nas redes e comunidades de prática. 

1.4 Justificativa: 

A justificativa para a realização desta pesquisa nas atividades de recursos humanos do 

IBGE/PE tem como base estimular as reflexões de melhores práticas numa Instituição com 

reconhecimento da sociedade brasileira, reforçar a importância do processo de gestão do 

conhecimento na área de recursos humanos e ponderar sobre os modos em que os 

colaboradores podem contribuir para a criação e compartilhamento do conhecimento. Ainda, 
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para o meio acadêmico, traz uma síntese dos princípios de redes e comunidades de prática 

aplicada à realidade de uma Instituição Pública, área que tem muito a ser explorada. 

A relevância da escolha pela área de recursos humanos para este estudo vem da 

articulação que ela possui com os outros setores das Unidades Estaduais e também outros 

Órgãos Públicos. E para completar, segundo Davenport & Prusak (2003), a área de recursos 

humanos é uma “função potencial para motivar as pessoas a compartilhar e usar 

conhecimento”.  

Deste modo, as pessoas que trabalham nessa área precisam estar em contínua preparação 

para as transformações que estão ocorrendo na sociedade que refletem no ambiente 

organizacional e exige revisões e atualizações na gestão. Direcionar sua atenção a gestão do 

conhecimento pode tanto auxiliar em mecanismos que propiciam a criação de novos 

conhecimentos, como também na organização daquele existente e nem sempre aproveitado 

adequadamente. 

1.5 Limitações da pesquisa 

A análise das percepções individuais pode ser influenciada pelo estado emocional e 

profissional que o informante se encontrava no momento da entrevista. Entretanto, isso é 

minimizado quando da análise do conjunto de respostas, onde se visualiza as coerências e no 

tratamento do total. 

Há que se registrar o fato de a pesquisadora deste trabalho ser funcionária da Instituição 

e por isso possui conceitos pré-concebidos desta realidade. Contudo, buscou-se a 

imparcialidade concentrando-se nas respostas dos entrevistados às questões abertas e 

fechadas. 

Segundo Doane & Sweard (2008) para lidar com limitações práticas, como por exemplo, 

o comportamento humano imprevisível em que os respondentes da pesquisa podem não dizer 

a verdade ou não responder a todas as questões, o pesquisador deve aplicar métodos 

consagrados; manter a integridade dos dados; relatar procedimento com honestidade e 

proteger informação confidencial.  

O método utilizado de estudo de caso, tem a limitação em termos de generalização, mas 

permite a análise qualitativa de um contexto de forma a compreender um fenômeno estudado. 

O conteúdo e objetivo final podem ser classificados como exploratórios, explanatórios ou 

descritivos (Yin, 2009). 
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1.6 Estrutura da dissertação 

Esta dissertação está estruturada em seis capítulos. Neste capítulo inicial é visualizado o 

contexto geral no qual está inserida a área de recursos humanos dos quatro estados 

pesquisados assim como a visão das atividades e dinâmica dos trabalhos. Constam a 

formulação do problema, os objetivos, justificativa e limitações da pesquisa.  

No segundo capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados neste 

estudo, sua classificação quanto ao método, natureza das variáveis pesquisadas e o 

relacionamento entre elas, sua natureza e profundidade; e o protocolo do estudo de caso que 

contempla a preparação, o levantamento e análise dos dados.  

O terceiro capítulo trata o marco conceitual de base para abordar em dois subitens a 

gestão do conhecimento e redes e comunidades de prática. Em ambos são descritos os 

conceitos de cada na visão dos pesquisadores da área como também seus os princípios 

norteadores. Em relação à gestão do conhecimento, além do mencionado anteriormente, 

optou-se por discorrer duas propostas de referência Nonaka & Takeuchi (1997) e Davenport 

& Prusak (2003). No subitem a respeito de redes e comunidades de prática também é aborda-

se as motivações e desafios. 

No quarto, são abordadas as iniciativas de gestão do conhecimento de instituições 

públicas para verificar as experiências de compartilhamento do conhecimento, com foco nas 

oportunidades e os desafios.  

O quinto capítulo analisados os resultados da pesquisa aplicada sob quatro ângulos, 

características dos informantes, percepções a respeito dos recursos humanos, gestão do 

conhecimento, redes e comunidades de prática.  

No sexto capítulo encontram-se as considerações finais e propostas de trabalhos futuros. 

Na sequência são apresentados as referências bibliográficas utilizadas e os anexos que se 

referem à Declaração de Autorização da chefia competente da Unidade Pagadora no IBGE e o 

instrumento de coleta da pesquisa. 
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2 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

A metodologia exposta a seguir trata da orientação geral deste estudo indicando 

métodos, classificações, como serão definidas as etapas da pesquisa bem como o 

levantamento de dados e a análise. 

Para Marconi & Lakatos (2009), todas as ciências caracterizam-se pela utilização de 

métodos científicos; em contrapartida, nem todos os ramos de estudo que empregam estes 

métodos são ciências. O método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com 

maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e 

verdadeiros – traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do 

cientista. 

O método científico propõe a observação imparcial dos fatos que deve levar à 

capacidade de discriminar, entre todas as variáveis ligadas ao fenômeno, quais são as mais 

relevantes para se chegar a um resultado verdadeiro (Baptista & Campos, 2007). 

Segundo Luna (1997), toda pesquisa tem um problema e precisa existir, mesmo que sob 

a forma de uma mera curiosidade, para dirigir o trabalho de coleta de informações e, 

posteriormente, para organizá-las. Se o problema que gera a pesquisa não pode ser respondido 

diretamente, isto significa que a realidade não pode ser apreendida diretamente, mas depende 

de um recorte dela que faça sentido.  

Um dos principais benefícios na condução de um estudo é a possibilidade de aumentar o 

entendimento sobre eventos reais e contemporâneos. Para o desenvolvimento dos estudos não 

existe um consenso sobre a tipologia das pesquisas, as quais podem ser classificadas segundo 

diferentes maneiras (Miguel, 2007).  

Na proposta desta pesquisa classifica-se: 

Quanto ao método: primeiramente dedutivo, pela análise da literatura de gestão do 

conhecimento, redes e comunidades de prática para identificar os princípios norteadores. 

Depois, pela aplicação do método indutivo para delinear diretrizes para o contexto das 

atividades de recursos humanos.  

Para Marconi & Lakatos (2009), indução é um processo mental por intermédio do qual, 

partindo de dados particulares, suficientemente constatados, infere-se conclusões prováveis. 

No argumento dedutivo, tem o objetivo de explicar o conteúdo das premissas. Por intermédio 

de uma cadeia de raciocínio em ordem descendente, de análise do geral para o particular, 

chega a uma conclusão.  
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Quanto à natureza das variáveis pesquisadas: qualitativa, por buscar conhecer o contexto 

dos recursos humanos a partir das percepções dos colaboradores; e aplicada, por apresentar 

interesse na identificação e utilização dos princípios de redes e comunidades de prática na 

realidade desenhada pelas entrevistas.  

Para Godoy (1995) a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta de 

dados e o pesquisador como instrumento fundamental, o que valoriza o contato direto e 

prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo estudada. Na coleta 

dos dados utiliza-se gravador ou simplesmente anotações em papel. 

A aplicação prática de uma pesquisa pode atender às necessidades de uma área 

específica do conhecimento, contribuir para o avanço de conhecimento científico e para 

solução de problemas concretos (Pádua, 2004). 

Quanto ao objetivo e ao grau de cristalização do problema: de natureza exploratória, 

para familiarizar com o problema tornando-o explícito.  

Para Miguel (2007) o nível de exploração deve ocorrer quando a teoria não se encontra 

bem formulada ou se é uma teoria emergente.  

Quanto ao escopo da pesquisa, em termos de profundidade e amplitude: estudo de caso 

com aplicação de entrevistas semi-estruturada. Na seleção da amostra utiliza-se amostragem 

por conveniência e acessibilidade.  

O estudo de caso conforme definição de Yin (2005) “é uma investigação empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente, 

quando os limites entre fenômeno e contexto não estão claramente definidos”.  

Segundo Boni & Quaresma (2005) as entrevistas semi-estruturadas combinam perguntas 

abertas e fechadas, onde o informante tem a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto. 

“O pesquisador deve seguir um conjunto de questões previamente definidas, mas ele o faz em 

um contexto muito semelhante ao de uma conversa informal”.  

As vantagens da entrevista aberta e semi-estruturada para os autores citados são: quase 

sempre produzem uma melhor amostra da população de interesse; a dificuldade que muitas 

pessoas têm de responder por escrito; a elasticidade quanto à duração, permitindo uma cobertura 

mais profunda sobre determinados assuntos; a interação entre o entrevistador e o informante 

favorece as respostas espontâneas, o que permite ao entrevistador tocar em assuntos mais 

complexos e delicados. 

Em relação aos registros das entrevistas Luna (1997) aponta que: 
Respostas a um questionário, transcrições de entrevistas, documentos, registros de 

observação representam apenas informações à espera de um tratamento que lhes dê 
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um sentido e que permita que a partir delas se produza um conhecimento até então não 

disponível. O tratamento das informações depende do referencial teórico adotado e 

que, por sua vez, gerou o problema, as perguntas a serem respondidas e o 

procedimento para a coleta de informações (Luna, 1997, p.2). 

Para Silva (2004), “o conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, conectados 

por uma teoria explicativa; o sujeito-observador é parte integrante do processo do 

conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um significado”.  

2.1 Protocolo do estudo de caso 

Para Yin (2005), o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa abrangente, que 

compreende o planejamento, técnicas de coleta de dados e abordagens de análise.  

É desejável que um estudo de caso enuncie o protocolo que oriente por meio de uma 

plataforma teórica, planejamento da coleta dos dados e dos trabalhos de campo para ser eficaz 

garantindo confiabilidade e validade (Yin, 2005; Martins, 2006). 

Aderindo a essa posição de expor o protocolo, este estudo tem o plano de ação definido 

em três fases gerais: preparatória, levantamento de dados e análise.  

2.1.1 Preparação 

Na primeira denominada fase preparatória se contempla (a) delimitação teórica por meio 

da revisão bibliográfica que permite melhor compreensão do marco conceitual de gestão do 

conhecimento, redes e comunidades de práticas; (b) contatos preliminares na Fundação IBGE 

com os responsáveis pelas Unidades Estaduais de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio 

Grande do Norte assim como os respectivos Gerentes e Supervisores de Recursos Humanos, 

além do pedido formal à Direção e (c) conhecer a estrutura e atuação por meio da análise de 

documentos formal e informal (d) seleção da amostra. 

Devido às características deste trabalho, mencionadas anteriormente, na seleção da 

amostra optou-se pelo método de amostragem por conveniência e acessibilidade para 

desenhar a realidade da área de recursos humanos nos quatro estados nas percepções de: 

1. Oito colaboradores dos recursos humanos que exercem as funções de gerência e 

supervisão; 

2. Oito colaboradores dos recursos humanos com perfil variado de tempo de atuação 

para garantir que as informações cubram as diversas experiências; 

3. Quatro colaboradores que não trabalham nos recursos humanos, nomeados como 

usuários; 
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4. Quatro colaboradores que trabalham na Coordenação de Recursos Humanos – CRH 

no Rio de Janeiro, não têm convivência diária com os recursos humanos estaduais, 

embora deem orientação e tratem suas dúvidas. 

Deste modo o quantitativo de vinte quatro colaboradores representa três grupos de 

visões, as quais estão de acordo com os itens anteriores: (1) compõem a visão gerencial, (2) 

compõem a visão operacional e a soma de (3) e (4) compõem a visão externa. 

2.1.2 Levantamento de dados 

Na segunda fase, levantamento de dados, considera-se: 

 A formatação do instrumento de coleta baseado em entrevista semi-estruturada, 

combinando perguntas fechadas e abertas, que contempla quatro blocos para captar as 

características dos informantes, suas percepções em relação à visão geral do RH, 

gestão do conhecimento, redes e comunidades de prática. Nas perguntas fechadas 

foram apresentadas alternativas de respostas em escala de intensidade que variam 

conforme a questão, sendo que em algumas está incluída a opção “sem opinião 

formada” para identificar, especialmente, até onde a visão externa não conhece aquela 

realidade. 

 O agendamento das entrevistas para realização presencial junto aos informantes nas 

cidades de Maceió – AL, João Pessoa – PB, Recife – PE e Natal – RN. Para efetuar as 

entrevistas no Rio de Janeiro – RJ foi enviado previamente o instrumento de coleta 

por e-mail e realizada por telefone. 

 Na realização das entrevistas pela pesquisadora foi explicitada a natureza do estudo, 

sua importância, o caráter confidencial das informações assim como a necessidade da 

gravação. A entrevista teve duração média de duas horas deu-se no período de 

18/01/2010 a 14/04/2010;  

 O exame bibliográfico das experiências de compartilhamento do conhecimento no 

Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO (bem avançado no processo 

de compartilhamento do conhecimento) e na Secretaria de Recursos Humanos da 

Prefeitura Municipal de Curitiba (possui estruturado um ambiente para criação e troca 

de conhecimentos). 
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2.1.3 Análise dos dados 

Nesta terceira fase que constitui a análise dos dados a abordagem tem dois aspectos 

decorrentes do instrumento de pesquisa semi-estruturado, um quantitativo descritivo e outro 

qualitativo.  

No primeiro, que se refere às questões fechadas, a análise levou em consideração a 

escala apresentada na questão para expor a distribuição percentual dos respondentes nas 

figuras e tabelas.  

O segundo, que trata as questões abertas, houve a transcrição das entrevistas para então 

identificar aspectos similares, criar categorias e evidenciar o percentual dos entrevistados que 

mencionou aquela situação. Deste modo, facilita a interpretação, comparação e 

relacionamento a abordagem anterior para emitir as considerações e conclusões.  

Segundo Bardin (2004) a análise de conteúdo é uma técnica utilizada para analisar 

material qualitativo, distribuindo os dados em categorias que aparecem na própria pesquisa na 

tentativa de conferir maior objetividade, buscando-se melhor compreensão de uma 

comunicação, para extrair os aspectos mais relevantes.  

Outro método utilizado na análise dos dados é o método comparativo, que de acordo 

com Marconi & Lakatos (2009), considera o estudo das semelhanças e diferenças entre 

diversos tipos de grupos para melhor compreensão do comportamento humano. É usado em 

estudos qualitativos; pode analisar elementos de uma estrutura; pode, até certo ponto, apontar 

vínculos causais entre os fatores presentes e ausentes. 

O próximo capítulo trata o marco teórico de referência para este trabalho. 
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3 MARCO TEÓRICO 

Este capítulo é a base para abordar os temas gestão do conhecimento e redes e 

comunidades de prática na visão dos pesquisadores da área. 

3.1 A Gestão do Conhecimento 

Para a compreensão do termo “gestão do conhecimento” apresenta-se a definição e 

valorização do conhecimento, como também os conceitos e princípios gerais para sua gestão. 

Diante dos vários modelos de gestão do conhecimento disponíveis, optou-se pelas 

contribuições de Nonaka & Takeuchi (1998) e Davenport & Prusak (2003) por serem 

considerados clássicos e adequados à proposta da pesquisa deste trabalho. 

3.1.1 Do continnum de dados ao conhecimento e sua valorização 

Primeiramente, é importante apresentar as definições de dados, informação, 

conhecimento. Isto não é uma questão simples, pois as situações no dia-a-dia nem sempre são 

tão nitidamente distintas. Para tanto, optou-se pelas abordagens de Davenport & Prusak 

(2003) e Moresi (2000) que mostram estas definições com a idéia de uma progressão, um 

continnum.   

Davenport & Prusak (2003) apresentam uma “definição prática do conhecimento”, 

juntando neste as categorias como sabedoria, insight, determinação, ação. A Tabela 3.1 

resume as definições para dados, informação e conhecimento na concepção destes autores.  

Tabela 3.1 – Definições para dados, informação e conhecimento 

D
ad

os
 Conjunto de fatos distintos e objetivos, relativos a eventos. Facilmente estruturado, obtido 

por máquinas, frequentemente quantificado e transferível. Dados tornam-se informação 
quando o seu criador lhes acrescenta significado com a contextualização, categorização, 
correções e condensação. 

In
fo

rm
aç

ão
 São dados dotados de relevância e propósito. Tem significado. É uma mensagem na forma de 

um documento ou comunicação audível ou visível. O receptor decide se a mensagem 
realmente constitui informação, se ela verdadeiramente o informa fazendo alguma diferença 
em sua perspectiva ou insght. Informação se transforma em conhecimento quando a pessoa 
realiza comparações, discute conseqüências, faz conexões com outros conhecimentos. 

C
on

he
ci

m
en

to
 É uma mistura fluida de experiência condensada, valores, informação contextual e insight 

experimentado, a qual proporciona uma estrutura para avaliação e incorporação de novas 
experiências e informações.  
Pode ser visto tanto como um processo quanto como um ativo.  
Deriva da informação. É de difícil estruturação ou captura em máquinas como também de 
transferência. 

Fonte: Davenport & Prusak (2003) 
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Em uma visão integrada verifica-se um continuum entre dados, informação e 

conhecimento. Por exemplo, as habilidades e conhecimentos individuais desenvolvidos ao 

longo dos anos necessitam-se de dados contextualizados, de informações interpretadas e tudo 

isso é misturado às experiências anteriores de cada um para gerar o incremento no 

conhecimento. 

Segundo Davenport & Prusak (2003) o conhecimento pode movimentar-se também para 

baixo nesta cadeia de valor, voltando a ser informação e dado. Os autores identificaram 

empresas que por excesso de conhecimento obtido por meio do repositório os membros 

estavam com dificuldade para extrair significado, isto é, o “o conhecimento transformou-se 

em dados”.  

Na prática, muitos dos gerentes, na maioria das iniciativas de gestão do conhecimento 

que Daveport & Prusak (2003) analisaram, não fazem distinção específica entre dado, 

informação e conhecimento.  
A maioria das iniciativas envolve uma mistura de conhecimento e informação, e até de 

alguns dados. [...] Poder ser difícil observar o ponto exato em que dados tornam-se 

informação ou conhecimento, porém é fácil verificar sua ascensão na cadeia 

(Davenport & Prusak, 2003, p.8). 

Uma das razões que estes autores consideram o conhecimento valioso é que ele está 

mais próximo da ação que os dados e as informações. O conhecimento é usado para tomar 

decisões mais acertadas em relação à estratégia, clientes, concorrentes. 

Na abordagem de Moresi (2000) há quatro níveis hierárquicos da informação para 

diferenciar necessidades nas diversas situações do processo decisório de uma organização.  
É preciso entender as diferenças entre estas classes, porque elas possuem valores 

diferentes no contexto do processo decisório. Os altos escalões de uma organização ou 

de uma empresa necessitam de informação qualitativa, que contenha um alto valor 

agregado, para que se possa obter uma visão global da situação. Já nos escalões 

inferiores, a necessidade será de informação quantitativa de baixo valor agregado, que 

possibilite o desempenho das tarefas rotineiras (Moresi, 2000, p.18).  

A Figura 3.1 apresenta o diagrama da hierarquia das classes de informação, onde a 

classe mais baixa são os dados. Estes podem ser coletados nos ambientes interno e externo, 

não foram processados, correlacionados, integrados, avaliados ou interpretados de qualquer 

forma. Esta classe representa a matéria-prima a ser utilizada na produção de informações. 

No processamento dos dados são necessários o conhecimento e a inteligência para torná-

los compreensíveis a quem deles necessitam. Este processo eleva os dados à próxima classe 

que é a da informação propriamente dita, por meio da formatação, tradução, fusão, impressão. 
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Assim, transformam-se em explanações, críticas de argumentos ou conseguem sugerir 

soluções e justificativas. 

 
Figura 3.1 – Os níveis hierárquicos da informação. 

Fonte: Moresi (2000, p.18) 

A análise e avaliação refinando as informações, no que diz respeito à confiabilidade, 

relevância e importância, condicionam o seu processo de transformação em conhecimento. 

Assim, o conhecimento é obtido pela interpretação e integração de vários dados e informações 

para iniciar a construção do quadro de uma situação. 
O conhecimento não é estático, modificando-se mediante a interação com o ambiente, 

sendo este processo denominado aprendizado. Uma visão mais ampla é que o 

aprendizado é a integração de novas informações em estruturas de conhecimento, de 

modo a torná-las potencialmente utilizáveis em processos futuros de processamento e 

de elaboração. Além disto, conhecimentos novos podem resultar de um processo de 

inferência na própria estrutura do conhecimento (Moresi, 2000, p.19). 

Por último, na transformação de conhecimento em inteligência usa-se experiência, 

julgamento e intuição, segundo Moresi (2000) ocorre uma “síntese de corpos de 

conhecimentos”. A inteligência é o conhecimento relevante sintetizado e aplicado a uma 

situação que permite maior profundidade de consciência. É uma habilidade puramente 

humana. O autor acrescenta, “a inteligência deve ser a base do processo decisório, 

considerando que raramente é possível alcançar a compreensão total”. 

Contudo, a hierarquização das classes de informação (dados, informação, conhecimento, 

inteligência) destaca o movimento de um extremo quantitativo, que deve ser organizado, para 
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outro qualitativo, conhecer para agir. Além disso, a exposição pela Figura 3.1 reforça a 

interação entre as classes, o continuum dados-informação-conhecimento. 

Segundo Choo (2002) o continuum é retroalimentado uma vez que as ações e os 

resultados geram novos sinais e mensagens, (novos dados a serem processados) repetidos 

ciclos de processamento de informações e a criação de conhecimento que propicia 

aprendizagem e adaptação organizacional ao longo do tempo. 

Para descrever o estado do conhecimento em uma organização sobre o que ela sabe, 

Choo (2002) parte do modelo “Janelas de Johari” que trata da dinâmica de interação e 

comunicação humana para propor a janela da gestão do conhecimento. O autor estrutura 

quatro afirmativas em quadrantes, os quais podem ser eficazes para a organização dependendo 

de qual deles encontra-se situada, Tabela 3.2. 

Tabela 3.2 – Janelas da gestão do conhecimento 

Sabemos o que sabemos Sabemos o que não sabemos 
Provisão de acessos às informações; 
Facilitação do compartilhamento do 
conhecimento; 
Intranets, portais, taxonomias, esquemas 
classificatórios e benchmarking. 

Busca de informação direcionada; 
Promoção de criação do conhecimento; 
Inteligência competitiva, pesquisa & 
desenvolvimento, pesquisa de mercado. 

Não sabemos o que sabemos Não sabemos o que não sabemos 
Auditoria de informações; 
Mapeamento do conhecimento; 
Comunidades de prática, redes de 
conhecimento. 

Monitoração ambiental; 
Descoberta do conhecimento; 
Planejamento de cenários, prospecção no 
futuro, diálogo. 

Fonte: Choo (2002, p.261) 

As abordagens de Davenport & Prusak (2003), Moresi (2000) e Choo (2002) tratam o 

valor do conhecimento para a ação, seja agregando valor nas atividades de processamento dos 

dados e das informações, nas rotinas organizacionais como também no processo decisório.  

Nos últimos anos percebe-se um aumento na valorização tanto do conhecimento 

individual, coletivo, organizacional como das relações que os indivíduos desenvolvem 

interagindo uns com os outros. Embora o conhecimento sempre tenha sido considerado 

importante, há uma mudança de foco.  

Na sociedade industrial, o conhecimento era uma ferramenta ou recurso entre outros, a 

informação era instrumento de controle, restrito a poucas pessoas, a competitividade era 

definida pela mão de obra barata e matéria prima abundante. No paradigma da sociedade do 

conhecimento os fatores decisivos, apesar de não serem exclusivos, passam a ser o 

conhecimento, os relacionamentos internos e externos à organização, ou seja, ativos 
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intangíveis. Atividades essencialmente humanas, como refletir, julgar, criar, desenvolver 

relacionamentos, passam a diferenciar uma organização das outras.  

A passagem do paradigma industrial para o do conhecimento considera que não apenas 

o capital financeiro e as estruturas físicas forneçam competitividade para a organização, mas 

também, a sua capacidade de criar, transmitir, armazenar e utilizar eficientemente o 

conhecimento (Angeloni & Fernandes, 2000). 

Novos desafios surgem para a organização e sua gestão, como podem ser visualizados 

nos princípios da organização do conhecimento propostos por Sveiby (1998), Tabela 3.3.  

Tabela 3.3 – Princípios da organização do conhecimento 

Item Visto pelo paradigma industrial, ou 
de uma perspectiva industrial 

Visto pelo paradigma do 
conhecimento, ou de uma 

perspectiva do conhecimento 
Pessoas Geradores de custos ou recursos Geradores de receitas 

Base de poder dos gerentes Nível relativo na hierarquia 
organizacional Nível relativo de conhecimento 

Luta de poder Trabalhadores físicos versus 
capitalistas 

Trabalhadores do conhecimento 
versus gerentes 

Principal tarefa da gerência Supervisão de subordinados Apoio aos colegas 

Informação Instrumento de controle Ferramenta para o recurso da 
comunicação 

Produção 
Trabalhadores físicos processando 
recursos físicos para criar produtos 

tangíveis 

Trabalhadores do conhecimento 
convertendo conhecimento em 

estruturas intangíveis 
Fluxo de informação Via hierarquia organizacional Via redes colegiadas 

Forma básica de receita Tangível (dinheiro) Intangível (aprendizado, novas 
idéias, novos clientes, P&D) 

Estrangulamentos na produção Capital financeiro e habilidades 
humanas Tempo e conhecimento 

Manifestação da produção Produtos tangíveis (hardware) Estruturas intangíveis (conceitos e 
software) 

Fluxo de produção Rígido pela máquina; seqüencial Rígido pelas idéias, caótico 

Efeito do porte Economia de escala no processo de 
produção Economia de escopo das redes 

Relacionamento com os 
clientes Unilateral pelos mercados Interativo pelas redes pessoais 

Conhecimento Uma ferramenta ou recurso entre 
outros O foco empresarial 

Finalidade do aprendizado Aplicação de novas ferramentas Criação de novos ativos 
Valores de mercado acionário Rígido pelos ativos tangíveis Rígido pelos ativos intangíveis 

Economia Baseada em retornos decrescentes Baseada em retornos crescentes e 
decrescentes 

Fonte: Sveiby (1998, p.32) 

Sveiby (1998) afirma que os bens intangíveis, como estrutura externa (marcas, relações 

com clientes e fornecedores), estrutura interna (modelos e sistemas administrativos, patentes, 

cultura organizacional, P&D) e competência individual (escolaridade, experiência, capacidade 

dos funcionários de agir em diversas situações), estão mais valiosos. 
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Verifica-se que a empresa é sistematicamente bem-sucedida quando as pessoas sabem o 

que fazer com seu ativo material. Entretanto reconhecer o conhecimento como um ativo 

corporativo e entender a necessidade de geri-lo e cercá-lo de cuidado é algo novo e maior 

agora que no passado (Davenport & Prusak, 2003).  

Para Shigunov Neto & Teixeira (2006) o que hoje se conhece como sociedade do 

conhecimento é resultado da importância dada ao conhecimento na economia e na sociedade. 

E a grande implicação nas organizações é que elas têm que se estruturar em função da 

importância estratégica do conhecimento que pode se manifestar pelo lançamento de produtos 

e serviços que encantem, não só os consumidores como também os stakeholders da empresa.  

A escolha de estratégias é orientada pela definição do que se entende por conhecimento 

e sua relação com a informação (Sicsú & Melo, 2000). E as ações devem estar alinhadas às 

estratégias da organização.  

Observa-se que a importância dada ao conhecimento como fator para diferenciação das 

organizações tem despertado interesse de profissionais e estudiosos voltando à atenção para o 

conhecimento subjacente em rotinas e práticas que a empresa transforma em produtos e 

serviços. 

Nesta busca por entender, perceber e captar os conhecimentos existentes na organização 

com também analisar e aproveitar as vantagens que podem gerar encontra-se a gestão do 

conhecimento. 

3.1.2 As origens, conceitos e princípios da gestão do conhecimento 

A gestão do conhecimento tem pelo menos três origens, de acordo com Sveiby & 

Martins (2001) houve desenvolvimento simultâneo de pesquisas nos EUA, Suécia e Japão no 

final da década de 1980. O enfoque dos estudos da informação e da inteligência artificial foi 

nos EUA; na Suécia deram-se as experiências baseadas em estratégias; e no Japão a discussão 

ficou em torno do conhecimento e inovação. 

Para Terra (2001, p. 248), 
gestão do conhecimento é uma disciplina emergente, não existe padrão acordado sobre 

a sua definição, nem existe uma definição padrão para alinhar os diferentes 

profissionais, não é um conceito novo, reformulado pelas novas tecnologias e métodos 

dos gerentes, demandará tempo para essas novas habilidades serem dominadas e para 

as oportunidades e efeitos serem completamente entendidos.  

O autor complementa que as diferentes interpretações para o significado da gestão do 

conhecimento e a melhor forma de utilizar todo o potencial são influenciadas pela experiência 

pessoal, bem como pela educação e treinamentos profissionais. 
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Segundo Davenport & Prusak (2003) a gestão do conhecimento é uma prática em 

evolução. E para Alvarenga Neto (2007), embora muita atenção acadêmica e profissional 

tenha sido devotada à gestão do conhecimento na última década, o conceito ainda não está 

plenamente consolidado. 

A gestão do conhecimento, segundo Davenport & Prusak (2003), baseia-se em recursos 

existentes, com os quais a organização pode já estar contando, como por exemplo, uma boa 

gestão de sistemas de informação, uma gestão de mudança organizacional e boas práticas de 

gestão de recursos humanos. Ela pode ajudar a fazer melhor uma variedade de coisas que já 

são feitas e precisa contar com a ajuda de todos para prosperar.  

Os autores acrescentam que é importante começar com propostas menores e para fazer 

progressos é recomendável fazer uma série de coisas em múltiplas frentes; seja a técnica, 

operacional, cultural; em vez de se concentrar num único tópico. E para o sucesso um dos 

fatores é adoção de “múltiplos canais para a transferência do conhecimento”. 

Fleury & Oliveira Jr (2001) entendem que gestão estratégica do conhecimento é a 

“tarefa de identificar, desenvolver, disseminar e atualizar o conhecimento estrategicamente 

relevante para a empresa, seja por meio de processos internos, seja por meio de processos 

externos”. E a gestão do conhecimento serve como “linha mestra norteadora das ações 

estratégicas das empresas que pretendem manter competitivas na economia do 

conhecimento”. 

A gestão do conhecimento é,  
Um processo sistemático de identificação, criação, renovação e aplicação dos 

conhecimentos que são estratégicos na vida de uma organização. É a administração 

dos ativos de conhecimento das organizações. Permite à organização saber o que ela 

sabe. A gestão do conhecimento leva as organizações a mensurar com mais segurança 

a sua eficiência, tomar decisões acertadas com relação a melhor estratégia a ser 

adotada em relação aos seus clientes, concorrentes, canais de distribuição e ciclos de 

vida de produtos e serviços, saber identificar as fontes de informações, saber 

administrar dados e informações, saber gerenciar seus conhecimentos. Trata-se da 

prática de agregar valor à informação e de distribuí-la (Santos et al., 2001, p.32, grifos 

próprios). 

Um processo sistemático, articulado e intencional, apoiado na identificação, geração, 

compartilhamento e aplicação do conhecimento organizacional, com o objetivo de 

maximizar a eficiência e o retorno sobre os ativos de conhecimento da organização. 

Apóia-se também em tecnologia informacional que comporta computadores, 

telecomunicações, e sistemas de software, que possibilitam a organização, 
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transmissão, arquivamento e utilização do que pode ser chamado de ‘recursos do 

conhecimento’ (Taranpanoff, 2004, p.22, grifos próprios). 

O trabalho do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (2005) apresenta outras 

definições de Gestão do Conhecimento, entre as quais destacamos. 
É um processo sistemático de conectar pessoas com pessoas, e pessoas com o 

conhecimento de que elas precisam para agir eficazmente e criar novo conhecimento. 

As iniciativas de Gestão do Conhecimento visam melhorar o desempenho de uma 

organização e das pessoas que nela trabalham, por meio de identificação, captura, 

validação e transferência de conhecimento. O objetivo não é simplesmente 

compartilhar conhecimento, embora este seja um subproduto valioso do processo 

(American Productivity and Quality Center – APQC, 1999, grifos próprios). 

Muitos profissionais veem cada vez mais ‘compartilhamento de conhecimento’ como 

uma descrição melhor daquilo que eles se propõem a fazer do que ‘gestão do 

conhecimento’. Outros preferem enfatizar ‘aprendizagem’, porque o desafio maior na 

implementação da gestão do conhecimento está menos no ‘envio’ e mais na 

‘recepção’, principalmente os processos de criar sentido, entendimento, e poder agir 

com base nas informações disponíveis (World Bank, 1998, grifos próprios). 

Para Krogh et al. (2001) os gerentes devem promover a criação de conhecimento, a qual 

pode assumir diferentes rumos, dependendo da extensão da solicitude das pessoas. Os 

relacionamentos organizacionais variam entre o extremo alto nível de solicitude – 

caracterizado por grande confiança, empatia ativa, acesso à ajuda, leniência no julgamento e 

coragem entre os membros – e baixo nível de solicitude, em que os mesmos comportamentos 

são quase ausentes.  

A Tabela 3.4 relaciona o nível de solicitude ao conhecimento individual e social para 

apresentar o comportamento da criação do conhecimento. 

Tabela 3.4 – Criação do conhecimento quando a solicitude é alta ou baixa 

 Conhecimento individual Conhecimento social 
Baixa 

solicitude 
CAPTURA 

Cada um por si. 
TRANSAÇÃO 

Troca de documentos ou de outros 
conhecimentos explícitos. 

Alta 
solicitude 

 

TRANSFERÊNCIA 
Ajuda pelo compartilhamento de insights.

CONVIVÊNCIA 
Vivendo juntos com um conceito. 

Fonte: Krogh; Ichijo; Nonaka (2001, p.72). 

A baixa solicitude, para os autores, está presente nos contextos de hipercompetição e 

influência, não se conta com a ajuda dos colegas e compartilhar significa perda de poder. A 

alta solicitude está presente no contexto capacitante em que se observa convivência entre os 

colegas em busca pelo desenvolvimento recíproco, há confiança nas pessoas, recebe-se ajuda, 
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os colegas são solidários o que contribui para que os outros manifestem espontaneamente 

aquilo que conhecem.  

A Figura 3.2 apresenta os cinco capacitadores propostos por Krogh et al. (2001) para 

criar um contexto adequado ao compartilhamento do conhecimento. 

 
Figura 3.2 – Cinco capacitadores que auxiliam a um contexto adequado para compartilhar conhecimento 

Fonte: Elaboração própria adaptado de Krogh, Ichijo e Nonaka (2001). 

Krogh et al. (2001, p.77) ressaltam, 
Decerto, a criação do tipo de organização solícita aqui caracterizada talvez pareça 

tarefa assustadora para muitos gerentes, sob pressão de tempo e prazos. A convivência 

de fato exige tempo e espaço nas organizações, além do comprometimento de alto 

nível com o processo. 

As discussões e práticas sobre gestão do conhecimento têm sido identificadas tanto no 

setor privado como no público. Para Benz & Sicsu (2010), a gestão do conhecimento na 

esfera pública oferece um diferencial que contribui para a realização das atribuições da 

melhor forma com menor dispêndio monetário, atendendo ao Princípio Constitucional da 

Eficiência. 
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O estudo realizado pelo IPEA (2005), em vinte e oito órgãos da administração direta e 

em seis empresas estatais do executivo federal brasileiro, evidenciou a importância de uma 

política de gestão do conhecimento e apresentou algumas diretrizes dentre elas, cita-se:  

 Implementar programas de sensibilização e capacitação permanente em gestão do 

conhecimento para membros da alta administração, chefias intermediárias e servidores 

em geral.  

 Estimular o surgimento de comunidades de práticas por áreas temáticas entre 

servidores e gestores públicos para promover o compartilhamento de informações e 

conhecimento e boas práticas de gestão.  

Davenport (1996) apresenta dez princípios relativos à gestão do conhecimento que 

servem tanto como orientação como alerta: 

 Gestão do conhecimento é cara. 

 A gestão eficaz do conhecimento requer soluções híbridas de pessoas e tecnologia. 

 Gestão do conhecimento é altamente política. 

 Gestão do conhecimento requer gestores do conhecimento. 

 Os benefícios da gestão do conhecimento estão mais nos mapas que nos modelos, 

mais nos mercados que nas hierarquias. 

 Compartilhar e usar conhecimento, frequentemente, são atos não naturais. 

 Gestão do conhecimento significa melhorar os processos de trabalho de 

conhecimento. 

 O acesso ao conhecimento é somente o começo. 

 Gestão do conhecimento nunca termina.  

 Gestão do conhecimento requer um contrato de conhecimento. 

Segundo Santos et al. (2001, p.34),  
Para que a gestão do conhecimento produza efeitos práticos nas empresas, deve estar 

plenamente ancorada pelas decisões e compromissos da alta administração a respeito 

das iniciativas necessárias em termos de desenvolvimento estratégico e 

organizacional, investimento em infraestrutura tecnológica e cultura organizacional, 

que celebre o trabalho em conjunto e o compartilhamento. 

No esforço exploratório, Davenport & Prusak (2003), identificaram nove fatores que 

eram comuns a todos os projetos bem-sucedidos que eles analisaram: 

1. Uma cultura orientada para o conhecimento:  

É uma das condições mais importantes e o fator mais difícil de ser construído do zero. 

Três indicativos para uma “cultura amiga do conhecimento” são: os funcionários 
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intelectualmente curiosos que buscam e aplicam o conhecimento; os funcionários que não 

apresentam ressentimentos em relação à empresa e nem temem que o compartilhamento lhes 

custe o emprego; e o tipo do projeto ser compatível com a cultura. 

2. Infra–estrutura técnica e organizacional:  

Na infraestrutura técnica empregar ferramentas múltiplas. Incluem-se uso de 

videoconferência e a distribuição de computador potente e interligado em rede, com 

ferramentas padronizadas (processamento de texto, software para apresentações) para facilitar 

o intercâmbio de documentos por toda a organização. Na infraestrutura organizacional, os 

autores indicam a necessidade de estabelecer um conjunto de funções, estruturas 

organizacionais e qualificações que beneficie cada projeto.  

3. Apoio da alta gerência:  

Os autores verificaram que o apoio dos executivos é importante e que alguns eram eles 

próprios relativamente cerebrais e conceituas do projeto, davam o tom para uma cultura 

orientada para o conhecimento. Neste processo, enviam mensagens à organização de que a 

gestão do conhecimento e o aprendizado organizacional são fundamentais para o sucesso da 

empresa e dão espaço e provisão de recursos para a infraestrutura. 

4. Vinculação ao valor econômico ou setorial:  

A gestão do conhecimento é um processo caro, então se deve fazer a vinculação ao 

benefício econômico, os quais podem ser indiretos, talvez através de medições de processos, 

satisfação do cliente ou até mesmo chamadas telefônicas evitadas. 

5. Alguma orientação para processos:  

É preciso se ter visão das necessidades do cliente, sua satisfação, a qualidade dos 

serviços prestados. Os autores recomendam a adoção de uma perspectiva processual. Todavia, 

não é útil descrever em detalhe, na maioria dos casos.  

6. Clareza de visão e linguagem:  

Qualquer projeto de mudança organizacional deve ter clareza de propósito e de 

linguagem. Especialmente nos projetos de gestão do conhecimento, onde os termos usados – 

conhecimento, informação, aprendizado – estão sujeitos a muitas interpretações.  

7. Elementos motivadores não-triviais:  

Os elementos motivadores ou incentivos para o funcionário criar, compartilhar e usar o 

conhecimento não são triviais. As formas de motivação devem ser com incentivos duradouros 

e vinculados a estrutura de avaliação e remuneração. 

8. Algum nível da estrutura do conhecimento:  
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Um repositório do conhecimento desprovido de estrutura não conseguirá servir à sua 

finalidade. As empresas que estão construindo uma rede especializada devem, portanto, criar 

categorias e palavras-chave para auxiliar os usuários. 

9. Múltiplos canais para a transferência do conhecimento:  

Percebeu-se que o conhecimento é transferido através de múltiplos canais. Exemplos: 

reuniões face a face, rodízio de pessoal, métodos compatíveis com a cultura da organização e 

a cultura local. Algumas empresas que possuíam repositório do conhecimento perceberam que 

tinham de reunir os contribuintes regularmente num ambiente que possibilitasse o contato 

face a face.  

Segundo Davenport & Prusak (2003), embora seja impossível, existe certa intuição dos 

fatores mais importantes, também os mais difíceis de desenvolver, que são: cultura orientada 

para o conhecimento, infraestrutura humana e apoio da alta gerência. Na falta dessas três 

condições a empresa só deve dar início à gestão do conhecimento em pequena escala, com 

objetivos envolvendo eficiência ou eficácia de uma única função ou processo orientado para o 

conhecimento. 

Sicsú (2009) expõe princípios de modelos de gestão do conhecimento aplicados em 

empresas de menor porte que buscam competitividade e que devem considerar o impulso das 

parcerias e formação de redes de relações em suas decisões estratégicas: 

 Partir do planejamento estratégico; 

 A cultura da aprendizagem e os tipos de conhecimento; 

 Em época de profundas mudanças, a inovação é a arma de concorrência; 

 Focar o sistema de informações é básico; 

 A história da empresa condiciona seu futuro; 

 A dinâmica interna deve ser cooperativa; 

 A manutenção de recursos humanos qualificados é a base dos modelos de Gestão do 

Conhecimento; 

 Condições tecnológicas mínimas para operacionalizá-las, basicamente hardwares, 

softwares adequados e condições de conectividade. 

Introduzidos as visões de alguns estudiosos sobre as concepções gerais e princípios da 

gestão do conhecimento, apresenta-se a seguir a identificação de pontos chaves para o estudo 

nas propostas de modelos de Nonaka & Takeuchi (1997) e Davenport & Prusak (2003). 

Assim, para compreender o modelo de criação do conhecimento proposto por Nonaka & 

Takeuchi (1997) e o modelo de gestão do conhecimento de Davenport & Prusak (2003), é 
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necessário explorar o conhecimento sob as perspectivas de tácito e explícito, individual e 

organizacional. 

3.1.3 Conhecimento tácito e conhecimento explícito 

Nonaka & Takeuchi (1997) baseiam-se na distinção entre conhecimento tácito e 

conhecimento explícito para tratar a dimensão epistemológica do conhecimento, além de 

argumentarem também a complementaridade entre eles. 

O conhecimento tácito é altamente pessoal e difícil de formalizar, o que dificulta sua 

transmissão e compartilhamento com outros (Nonaka & Takeuchi, 1997). É considerado o 

tipo de conhecimento mais importante, uma fonte para a competitividade, por ser o 

conhecimento incorporado à experiência individual que envolve fatores intangíveis como, por 

exemplo, crenças pessoais, perspectivas e sistemas de valor.  

Pode ser segmentado em duas dimensões, segundo Nonaka & Takeuchi (1997): a) 

dimensão técnica do conhecimento tácito – abrange as habilidades capturadas no termo know-

how; b) dimensão cognitiva do conhecimento tácito – consistem esquemas, modelos mentais, 

crenças e percepções tão arraigadas que são tomadas como certas, modela a forma que se vê o 

mundo a sua volta, apesar de não ser articulados muito facilmente. 
Conhecimento é o conjunto total incluindo cognição e habilidades que os indivíduos 

utilizam para resolver problemas. Ele inclui tanto a teoria quanto a prática, as regras 

do dia-a-dia e as instruções sobre como agir. O conhecimento baseia-se em dados e 

informações, mas, ao contrário deles, está sempre ligado a pessoas. Ele é construído 

por indivíduos e representa suas crenças sobre relacionamentos causais (Probst et al., 

2002, p.29). 

Pode-se adquirir o conhecimento tácito através da observação, imitação, prática. O 

segredo para a aquisição é a experiência. Sem alguma forma de experiência compartilhada, é 

difícil para uma pessoa projetar-se no processo de raciocínio do outro indivíduo (Nonaka & 

Takeuchi, 1997).  

Numa organização o conhecimento tácito representa as habilidades, intuição e know how 

que o indivíduo adquire no contato diário com as suas atividades. É personalizada, difícil de 

ser formalizada ou articulada (Tarapanoff, 2004).  

Choo (2006) afirma que o conhecimento tácito pode ser comparado com o 

conhecimento que existe em nossa ação. Embora o conhecimento tácito não se expresse 

completamente em palavras e símbolos ele pode ser compartilhado, pode ser insinuado ou 

revelado por uso de analogias, metáforas ou modelos, e mediante o compartilhamento de 

histórias. 
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O conhecimento explícito, segundo Nonaka & Takeuchi (1997), pode ser articulado na 

linguagem formal, inclusive em afirmações gramaticais, expressões matemáticas, 

especificações, manuais e assim por diante. Este tipo de conhecimento pode ser então 

transmitido, formal e facilmente, entre os indivíduos. 

Para Taranpanoff (2004) as organizações trabalham também com o conhecimento 

baseado em normas ou regras, (rule-based knowledge), que é conhecimento explícito. Este 

pode ser encontrado em rotinas, operações e procedimentos padrão, em documentos e 

repositórios gerados pela empresa, e em práticas e normas.  

Krogh et al. (2001) acreditam que o conhecimento é uma construção social, em vez de 

representação concreta da realidade. Nessa perspectiva, as pessoas deveriam continuamente 

investigar e reinvestigar suas atuais crenças e justificações. 

3.1.4 Conhecimento individual e conhecimento organizacional 

O conhecimento individual consiste no conhecimento tácito (Taranpanoff, 2004). E ao 

contrário do conhecimento individual, o conhecimento organizacional é altamente dinâmico 

(Davenport & Prusak, 2003). 

Para Nonaka & Takeuchi (1997) a organização não pode criar conhecimento por si 

mesma sem a iniciativa do indivíduo e a interação que ocorre dentro do grupo. Deste modo, o 

conhecimento organizacional diz respeito tanto à experiência física, à tentativa e erro quanto à 

geração de modelos mentais e ao aprendizado com os outros. 

O conhecimento pode ser amplificado ou cristalizado em nível de grupo, através de 

discussões, compartilhamento de experiências e observação. Os conflitos e divergências que 

ocorrem nos diálogos e o debates impulsionam os funcionários a questionarem as premissas 

existentes e a compreenderem suas experiências de novas formas. A transformação do 

conhecimento pessoal em conhecimento organizacional é facilitada por essa dinâmica 

(Nonaka & Takeuchi, 1997). 

O conhecimento organizacional para Choo (2006) emerge quando os três processos de 

uso da informação – criação de significado, construção do conhecimento e tomada de 

decisões – se interagem num ciclo contínuo de interpretação, aprendizado e ação. Aquilo que 

os membros da organização sabem depende de como eles ficam sabendo o que sabem, assim 

como de como eles usam o que sabem. No cerne desses processos estão os papéis, 

relacionamentos, regras e recursos que tornaram a informação significativa e útil.  
Manter e alimentar o conhecimento organizacional são desafios especiais, porque o 

conhecimento é fluido, discutível, localizado e, portanto, difícil de controlar. Assim, 
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aquilo que é tido como verdadeiro, válido ou útil num determinado momento pode ser 

– ou pode ter sido – considerado anacrônico, provisório ou desinteressante em outro 

momento. O conhecimento organizacional é conhecimento interpretado, e as 

interpretações diferem de acordo com as pessoas que estão percebendo, participando e 

reagindo às circunstâncias de uma dada situação (Choo, 2006, p. 421). 

A importância do conhecimento organizacional manifesta-se na maneira como ele 

amplia as capacidades e opções da organização. A eficácia do conhecimento organizacional 

revela-se com o tempo em sua capacidade de alimentar o crescimento e a renovação da 

organização (Choo, 2006). 

Segundo Probst et al. (2002), a base de uma organização está na capacidade e habilidade 

individual de seus funcionários, mas o sucesso de muitos projetos e estratégias depende de 

como são combinados os componentes desta base. 

A capacidade para produzir algo, sejam produtos, serviços ou alguma combinação de 

ambos, depende daquilo que a organização sabe coletivamente, no sentido de estar consciente 

do conhecimento que possui e do conhecimento que necessita saber para perseguir suas metas 

e objetivos; e do uso eficiente desse conhecimento (Choo, 2002; Alvarenga, 2007). 

Nas organizações, consultar outras pessoas que são consideradas conhecedoras do 

assunto na parte gerencial ou operacional que se precisa de aconselhamento é uma postura 

natural para a maioria das pessoas.  
Estudos demonstram que gerentes adquirem dois terços de sua informação e 

conhecimento em reuniões face a face ou em conversas telefônicas. Apenas um terço 

provém de documentos. E diante de decisões difíceis, os gerentes tendem a recorrer a 

pessoas que eles respeitem e lhes forneçam conhecimento mais que a procurar 

informações em banco de dados (Davenport & Prusak, 2003, p.14). 

Entretanto, essas pessoas conhecedoras do assunto podem não estar disponíveis por 

várias razões, entre as quais se destaca: é sobrecarregada com muitas atividades; considera o 

conhecimento como fonte de poder e tem resistência em transmiti-lo; pode ser que não está ao 

alcance de quem necessita, no sentido de que “existe na organização alguém que sabe o 

assunto, mas não o sei quem é”; pode não ser a melhor fonte de conhecimento na organização, 

contribuindo para que a solução fique restrita. 
A mera existência do conhecimento em alguma parte da organização é de pouca 

ajuda; ele só é um ativo corporativo valioso quando está acessível, e seu valor 

aumenta na proporção do grau de acessibilidade. Gerentes de empresas grandes sabem 

o quanto é comum reinventar a roda, resolver um mesmo problema, seguidas vezes 

partindo do zero, envidar esforços em duplicata porque o conhecimento de soluções já 

criadas não foi compartilhado dentro da empresa (Davenport & Prusak, 2003, p.21). 
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Nesta direção, convém resgatar a definição do verbo compartilhar. Compartilhar é 

composto do verbo “partilhar” e a preposição “com”. Assim, significando partilhar com 

outrem. Compartilhar o conhecimento é dividir, distribuir em partes, mas coletivamente, em 

grupo, incluindo-se o possuidor que participa da ação. Neste sentido, agrega-se mais valor 

quando o conhecimento é compartilhado. 

Desta maneira, o conhecimento não se deprecia ou desaparece quando é compartilhado 

ao contrário do que ocorre com bens e serviços, o conhecimento se valoriza (Sveiby, 1998). O 

possuidor do conhecimento quando o compartilha não apenas mantém o que possui como 

também o amplia com algo novo aprendido junto ao pessoal que participa no processo. 

Portanto, no conhecimento organizacional verifica-se que as interações entre as pessoas 

e o compartilhamento do conhecimento criam uma sinergia que resultam em aumento da 

capacidade organizacional para vencer desafios. 

A partir das definições apresentadas, pode-se avançar na compreensão dos modelos de 

gestão do conhecimento utilizados neste trabalho, propostos por Nonaka & Takeuchi (1997) e 

Davenport & Prusak (2003). 

3.1.5 Modelos de gestão do conhecimento 

Os diversos modelos de gestão do conhecimento facilitam uma melhor compreensão do 

tema, além de indicar caminhos para tratar as variáveis que influenciam no resultado das 

organizações. 

Este trabalho toma como referência a proposta de Nonaka & Takeuchi (1997), que 

desenvolve um modelo genérico de criação do conhecimento organizacional; e a proposta de 

Davenport & Prusak (2003), que oferece um modelo com diretrizes práticas para a gestão do 

conhecimento.  

Estes dois modelos são considerados clássicos na área e adequados à proposta da 

pesquisa deste trabalho. 

3.1.5.1 Modelo Nonaka e Takeuchi 

O estudo realizado por Nonaka & Takeuchi (1997) busca formalizar um modelo 

genérico, dinâmico e contínuo de criação do conhecimento organizacional.  

Este modelo considera duas dimensões da criação do conhecimento: (1) epistemológica, 

em que a pedra fundamental é a interação entre o conhecimento tácito e o explícito; e (2) 

ontológica, que segue os níveis de entidades criadoras do conhecimento, classificadas em: 
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individual, grupal, organizacional e interorganzacional. Cada uma dessas dimensões produz 

um tipo diferente de espiral do conhecimento. 

O núcleo da teoria está na interação entre as duas espirais dinâmicas do conhecimento 

ao longo do tempo. Isto é, o resultado da interação entre conhecimento tácito e conhecimento 

explícito passando dinamicamente de um nível ontológico inferior até níveis mais altos. Para 

tanto, os autores indicam cinco condições capacitadoras que fornecem o contexto apropriado 

nas organizações, sendo elas: 1) Intenção: a aspiração da organização às suas metas, expressa 

nos padrões ou visões que podem servir para avaliar e justificar o conhecimento que deve ser 

desenvolvido e operacionalizado. 2) Autonomia: amplia a chance da organização de 

introduzir oportunidades inesperadas, como também aumenta a possibilidade de os indivíduos 

se automotivarem para criar novo conhecimento. A equipe autônoma pode executar mais 

funções, trazer mais velocidade e flexibilidade, diferentemente da abordagem da “corrida de 

revezamento” entre as áreas, onde se passa o bastão adiante quando terminar sua fase. 3) 

Flutuação e caos criativo: vem do estímulo de interação entre a organização e o ambiente 

externo. O objetivo é a interrupção do estado de ser habitual e confortável como, por 

exemplo, o estabelecimento de metas desafiadoras. Os benefícios do “caos criativo” só podem 

ser percebidos quando os membros têm a habilidade de refletir sobre suas ações, caso 

contrário tende a levar ao caos destrutivo. 4) Redundância: refere-se à existência de 

informações que transcendem as exigências operacionais imediata dos membros da 

organização. Desenvolve-se por meio de: (a) rodízio estratégico de pessoal, para compreender 

a empresa por várias perspectivas, diversificar habilidades e fontes de informações, tornarem 

o conhecimento mais fluido e mais fácil de colocar em prática; (b) diferentes departamentos 

funcionais trabalhando juntos em um projeto; (c) reuniões frequentes e redes de comunicações 

formais e informais (drinques após o horário de trabalho). 5) Variedade de requisitos: os 

membros da organização precisam ter acesso a uma ampla gama de informações para 

enfrentar as rápidas mudanças de circunstâncias, os desafios e complexidade do ambiente que 

se encontra inserida. A existência de diferenciais de informações dentro da organização 

retarda a busca de diferentes interpretações e dificulta a interação nos mesmos termos. 

No processo dinâmico de interação entre o conhecimento tácito e o conhecimento 

explícito, os autores apresentam quatro modos de conversão do conhecimento como sendo o 

“motor do processo de criação do conhecimento como um todo”. Esses modos de conversão 

do conhecimento são a socialização, a externalização, a combinação e a internalização, os 

quais necessitam de “espaços de interação” (Nonaka et al., 2000; Balestrin et al., 2005). 
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A Figura 3.3 representa o modelo de criação do conhecimento, incluído as condições 

capacitadoras, os quatro modos de conversão do conhecimento na dimensão epistemológica e 

as entidades criadoras do conhecimento (indivíduo, usuário, organizações, mercado) na 

dimensão ontológica. 

 
Figura 3.3 – Modelo de cinco fases do processo de criação do conhecimento 

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

O modelo de criação do conhecimento é composto de cinco fases: 

1. Compartilhamento do conhecimento tácito:  

Corresponde ao conteúdo do conhecimento criado pelo modo de conversão denominado 

socialização. Este modo de conversão (do conhecimento tácito em conhecimento tácito) é um 

processo de compartilhamento de experiências por meio da observação, imitação e prática que 

cria mais conhecimento tácito, como modelos mentais ou habilidades técnicas 

compartilhadas. São exemplos deste modo de conversão: reuniões formais ou informais 

realizadas fora do ambiente de trabalho para discussão de problemas difíceis; interações com 

os clientes antes e depois da prestação de serviços; aprendizes que observam e imitam 

comportamento de profissionais mais experientes; treinamento e capacitação dos 

colaboradores (Nonaka & Takeuchi, 1997; Choo, 2006). 

Para conseguir o compartilhamento do conhecimento tácito, os autores destacam a 

necessidade de “espaços de interação” no qual os indivíduos possam interagir uns com os 

outros através de diálogos pessoais capazes de permitir o desenvolvimento de confiança 

mútua (Nonaka et al., 2000). Esta fase é favorecida quando se compartilhar emoções, 
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sentimentos e modelos mentais entre indivíduos com diferentes históricos, perspectivas e 

motivações.  

2. Criação de conceitos:  

Esta segunda fase corresponde ao conteúdo do conhecimento criado pelo modo de 

conversão externalização. Este modo (do conhecimento tácito em conhecimento explícito) é 

um processo de criação do conceito explícito a partir da articulação do conhecimento tácito 

compartilhado. São exemplos: a formalização de metodologia padrão que define detalhes da 

sequência de tarefas em cada estágio; narração de histórias que leva a diagnosticar a solução 

para determinado problema, não encontrada em manuais; uso de figuras, planilhas, textos e 

imagens para representação de modelos e conceitos (Nonaka & Takeuchi, 1997; Choo, 2006). 

A externalização é a chave para a criação do conhecimento, acionada pelo diálogo 

contínuo sob forma de reflexão coletiva. O uso de métodos de raciocínio como dedução, 

indução e abdução como também a dialética facilita esse processo de conversão.  

3. Justificação dos conceitos:  

Essa fase envolve o processo de avaliar os conceitos, recém criados na segunda fase, se 

estão alinhados com a intenção e propósitos da organização e se satisfaz as necessidades da 

sociedade. É semelhante a um processo de filtragem e podem ser aplicados critérios de 

justificação quantitativos (como custo) e qualitativos (como qualidade).  

A formulação de critérios para justificação é uma das principais funções da alta e média 

gerência. Entretanto, os autores chamam a atenção para o fato de que isso não impede que 

outras unidades organizacionais tenham alguma autonomia na decisão de seus próprios 

subcritérios (Nonaka & Takeuchi, 1997).  

4. Construção de um arquétipo:  

Esta quarta fase corresponde ao conteúdo do conhecimento criado pelo modo de 

conversão combinação. Este modo (do conhecimento explícito em conhecimento explícito) é 

um processo que envolve a combinação do conhecimento recém-criado e o conhecimento já 

existente na organização para desenvolver um novo produto, serviço ou sistema gerencial. 

Exemplos deste modo de conversão: quando os indivíduos trocam e sistematizam 

conhecimento através de documentos, reuniões, conversas ao telefone ou redes de 

comunicação computadorizadas; a aprendizagem em escolas, programas de instrução, 

treinamento formal (Nonaka & Takeuchi, 1997; Choo, 2006).  

Nesta fase do modelo o conceito criado e justificado é convertido em algo tangível ou 

concreto, ou seja, um arquétipo (um mecanismo operacional modelo no caso de um serviço ou 
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uma inovação organizacional). Inclui também reunir pessoas com habilidades técnicas 

diferentes, desenvolver especificações aprovadas por todos e fabricar o primeiro modelo.  

5. Difusão interativa do conhecimento:  

Nesta quinta fase através do modo de conversão do conhecimento denominado 

internalização (do conhecimento explícito em conhecimento tácito). É o processo de 

incorporação do conhecimento explícito no conhecimento tácito e está intimamente 

relacionada ao aprender fazendo. Isto é, o conteúdo criado, o conhecimento operacional, dá 

origem a um novo ciclo no nível ontológico diferente, expandindo-se horizontal e 

verticalmente em toda a organização. A experiência de trabalhar em cooperação pode 

dissolver fronteiras anteriormente rígidas de concorrência interna além de renovar as pessoas. 

Esse novo conhecimento pode também iniciar a criação de conhecimento mobilizando 

clientes, fornecedores e outras organizações externas à empresa através da interação dinâmica 

(Nonaka & Takeuchi, 1997).  

São exemplos: um sistema de vídeo que permite aos novos colaboradores assistir aos 

profissionais falando de sua história, objetivos e valores; interpretar queixas e consultas dos 

clientes; implementação de políticas da organização (Nonaka & Takeuchi, 1997; Choo, 2006).  

Nonaka & Takeuchi (1997) destacam que a criação do conhecimento organizacional é 

um processo interminável que se atualiza continuamente. Esse processo interativo ocorre 

tanto dentro da organização quanto entre organizações.  

Estas cinco fases do processo de criação do conhecimento de Nonaka & Takeuchi 

(1997) são afetadas com intensidade diferente pelos capacitadores do conhecimento (Figura 

3.2) conforme Tabela 3.5.  

Tabela 3.5 – Capacitação para o conhecimento 

Capacitadores 
do 
conhecimento 

Compartilhamento 
do conhecimento 
tácito 

Criação de 
conceitos 

Justificação de 
conceitos 

Construção 
de 
protótipos 

Nivelação do 
conhecimento 

Instalar visão  ٧ ٧٧ ٧٧ ٧

Gerenciar as 
conversas 

٧٧ ٧٧ ٧٧ ٧٧ ٧٧ 

Mobilizar 
ativistas  ٧٧ ٧ ٧ ٧ 

Criar o contexto 
adequado 

٧٧ ٧ ٧٧ ٧ ٧ 

Globalizar o 
conhecimento 
local 

    ٧٧ 

Fonte: Krogh; Ichijo; Nonaka, (2001, p.18) 
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Para que o processo de criação do conhecimento organizacional seja eficaz Nonaka & 

Takeuchi (1997) discutem os modelos dominantes de processo gerencial (top-down e bottom-

up) e propõem um novo processo gerencial denominado gerência middle-up-down, que 

integra os benefícios dos modelos tradicionais e é considerado mais adequado. Neste modelo 

middle-up-down o gerente de nível médio é colocado no centro da gestão do conhecimento e 

redefine o papel da alta gerência e dos funcionários da linha de frente.  
No modelo middle-up-down, a alta gerência cria uma visão ou sonho, enquanto a 

gerência de nível médio desenvolve conceitos mais concretos que os funcionários da 

linha de frente possam compreender e implementar e também tentam resolver a 

contradição entre o que a alta gerência espera criar e o que realmente existe no mundo 

real. (Nonaka & Takeuchi, 1997, p.147). 

Na Tabela 3.6 é apresentado um resumo comparativo dos três modelos gerenciais no que 

se refere à criação do conhecimento, na visão de Nonaka & Takeuchi (1997).  

Tabela 3.6: Comparação dos três modelos gerenciais no que se refere à criação do conhecimento. 

 Top-down Bottom-up Middle-up-down 

Q
ue

m
 

Agente de 
criação do 
conhecimento 

Alta gerência Indivíduo 
empreendedor 

Equipe (com gerentes 
de nível médio como 
engenheiros do 
conhecimento) 

Papel da alta 
gerência Comandante Patrocinadora / mentora Catalisadora 

Papel da gerência 
de nível médio 

Processadora de 
informações 

Intrapreendedora 
autônoma Líder de equipe 

Q
ua

l 

Conhecimento 
acumulado Explícito  Tácito  Explícito e tácito 

Conversão do 
conhecimento 

Conversão parcial 
focalizada na 
combinação / 
internalização 

Conversão parcial 
focalizada na 
socialização / 
externalização 

Conversão em espiral 
de internalização / 
externalização / 
combinação / 
socialização 

O
nd

e Armazenamento 
do conhecimento 

Banco de dados 
computadorizado 
manuais 

Personificado no 
indivíduo 

Base de conhecimento 
organizacional 

C
om

o 

Organização  Hierarquia  Equipe de projeto e 
rede informal 

Hierarquia e força-
tarefa (hipertexto) 

Comunicação  Ordens / instruções Princípio de auto-
organização 

Diálogo e uso de 
metáfora / analogia 

Tolerância à 
ambigüidade 

 Não permite caos / 
flutuação 

Caos / flutuação como 
premissas 

Cria e amplifica caos / 
flutuação 

Ponto fraco Alta dependência da 
alta gerência 

Consome muito tempo; 
custo de coordenação 
dos indivíduos 

Exaustão humana; 
custo da redundância 

Fonte: Nonaka & Takeuchi (1997, p.149) 
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Todos em uma empresa criadora do conhecimento são criadores de conhecimento, ou 

seja, tanto aqueles que usam as mãos quanto as que usam a cabeça estão incluídos. Entretanto, 

isso não quer dizer que não há diferença entre funções e responsabilidades. É preciso repensar 

os papeis dos principais participantes. 

Para estes autores a formação de uma equipe de criação do conhecimento é composta 

por profissionais do conhecimento (funcionários de linha de frente e gerentes de linha), 

engenheiros do conhecimento (gerentes de nível médio) e gerentes do conhecimento (altos 

gerentes). 

E para fornecer apoio institucional aos membros dessa equipe os autores desenvolvem 

uma estrutura organizacional chamada organização em “hipertexto”. Consideram ser a 

estrutura ideal, mas não significa que uma organização em hipertexto seja um pré-requisito 

para a criação do conhecimento organizacional, é algo que facilitará o processo. 

A estrutura hierárquica é considerada eficaz na realização dos modos de combinação e 

internalização e a estrutura da força-tarefa adequada para os modos de socialização e 

externalização. Enquanto uma organização em hipertexto, que é a síntese dinâmica das 

estruturas burocráticas e de força-tarefa, colhe benefícios de ambas tratando-as como 

complementares e não como mutuamente excludentes.  
A burocracia é mais especializada no acúmulo de conhecimento operacional (através 

da internalização) e de conhecimento sistêmico (através da combinação), enquanto a 

equipe de projeto gera conhecimento conceitual (através da externalização) e 

conhecimento compartilhado (através da socialização). O papel do nível de base de 

conhecimento é misturar esses diferentes conteúdos de conhecimento e recategorizá-

los ou recontextualizá-los, transformando-os em algo mais significativo para a 

organização como um todo. Uma organização em hipertexto tem a capacidade 

organizacional de converter contínua e dinamicamente os diferentes conteúdos do 

conhecimento gerado pela burocracia e pela equipe de projeto (Nonaka & Takeuchi, 

1997, p.197). 

Em resumo o modelo da criação do conhecimento proposto por Nonaka & Takeuchi 

(1997) fundamenta-se no pressuposto de que o conhecimento humano é criado e expandido 

através da interação social entre conhecimento tácito e conhecimento explícito. Isto é, o 

processo visa converter palavras, palpites, percepções, modelos mentais e experiências em 

algo que pode ser comunicado e transmitido por meio da linguagem formal e sistemática. Essa 

conversão não é um processo confinado dentro de um indivíduo e sim entre indivíduos. 

Assim, há expansão do conhecimento tácito e o conhecimento explícito tanto em termos de 

qualidade quanto de quantidade.  
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3.1.5.2 Modelo Davenport e Prusak 

A proposta de Davenport & Prusak (2003) é oferecer um pano de fundo para os não-

iniciados e diretrizes práticas para os mais familiarizados com a gestão do conhecimento a 

partir da análise dos projetos nas empresas. Isto é, os autores buscam desenvolver um guia 

prático para projetos de gestão do conhecimento. 

A essência da proposta é que “a única vantagem sustentável que uma empresa tem é 

aquilo que ela coletivamente sabe, a eficiência com que ela usa o que sabe e a prontidão com 

que ela adquire e usa novos conhecimentos” (Davenport & Prusak, 2003, p.xv). 

Evidencia-se que os autores deste modelo tiveram influência das fontes como Nonaka & 

Takeuchi (1998) – Criação do conhecimento na empresa, Dorothy Leonard-Barton (1995) – 

Wellsprings of knowledge, além das próprias observações e pesquisas junto a empresas. 

A gestão do conhecimento para Davenport & Prusak (2003) se divide em quatro fases 

contínuas – acesso, geração, codificação e transferência – onde são analisadas as principais 

habilidades, técnicas e processos envolvidos. 

A Figura 3.4 representa o modelo de quatro fases, entre as quais existe um 

relacionamento contínuo.  

 
Figura 3.4: Modelo de quatro fases da gestão do conhecimento 

Fonte: Elaboração própria baseada em Davenport & Prusak (2003) 

Desta maneira, torna-se necessário abordar as quatro fases, a saber. 

1. Acesso:  

As organizações já possuem muitos conhecimentos de que elas precisam, embora nem 

sempre esteja acessível ou disponível quando requerido. Ter acesso ao conhecimento somente 

quando seu portador tem tempo para compartilhá-lo ou perdê-lo definitivamente quando ele 

deixa a empresa são duas ameaças que os autores chamam a atenção e sugerem adotar 

estratégias para impedir tais perdas. Entre as estratégias, tem-se: (a) disseminação do 
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conhecimento ao máximo através de processos de orientação ou aprendizado evitando a 

concentração numa única pessoa; (b) utilização dos recursos multimídia para capturar uma 

fração significativa do conhecimento de um especialista; (c) usar tecnologias para documentar 

as narrativas e nuanças que contêm muito do valor real do conhecimento.  

Os autores consideram a existência de infraestrutura técnica e operacional, como fatores 

que levam ao sucesso dos projetos do conhecimento. 

2. Geração:  

Esta fase trata-se das atividades e iniciativas específicas que as organizações 

empreendem para aumentar seu estoque de conhecimento corporativo. Pode ser o 

conhecimento adquirido pela organização como também o conhecimento que ela desenvolve.  

Davenport & Prusak (2003) destacam três fatores críticos à geração do conhecimento: 

(a) espaços físicos além do espaço eletrônico – não somente laboratórios e bibliotecas como 

também lugares de reunião, local para encontros; (b) tempo – é o mais escasso de todos 

embora seja essencial e insubstituível; (c) reconhecimento pelos gerentes de que é um 

processo importante e precisa ser alimentado.  

A Figura 3.5 apresenta os cinco modos de se gerar o conhecimento para Davenpot & 

Prusak (2003): rede de conhecimento, a aquisição, os recursos direcionados, a fusão e a 

adaptação.  

Grande parte do trabalho das empresas é feito porque as pessoas estão continuamente 

perguntando umas às outras quem sabe como fazer aquele trabalho ou conhece alguém que 

saiba, através das redes informais.  

Essas redes precisam, de acordo com Davenport & Prusak (2003), de profissionais do 

conhecimento ou facilitadores de redes para que o conhecimento compartilhado seja 

registrado. Os autores exemplificam casos de firmas de consultoria (1) que optaram por tornar 

suas comunidades informais de prática em redes formais com recursos financeiros disponíveis 

para capacitação, coordenadores de conhecimento, bibliotecários, escritores e pessoal 

administrativo; (2) optaram por deixar como redes informais, pois acreditam que o excesso de 

supervisão poderia reprimir a espontaneidade e paixão.  

A principal vantagem das redes informais, segundo esses autores, é que elas geram a 

confiança que é base essencial para o bem sucedido intercâmbio do conhecimento, isso ocorre 

por funcionar através de contatos informais, informação boca a boca, respeito à recomendação 

de quem conhecemos, tende a se atualizar na medida em que as coisas mudam. E a principal 

desvantagem das redes informais é que não estão acessíveis a todos que precisam daquele 
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conhecimento, por não ser documentado, depender de conversas casuais e contatos locais que 

às vezes não acontece. 

 
Figura 3.5 – Os cinco modos de gerar conhecimento 

Fonte: Adaptado de Davenport & Prusak (2003) 

A geração através da fusão introduz complexidade e até mesmo conflito para criar uma 

nova sinergia (Davenpor & Prusak, 2003). Nesse aspecto recordam a Nonaka & Takeuchi 

(1997) com a variedade de requisitos, o caos criativo e a redundância.  

Davenport & Prusak (2003) destacam cinco princípios de gestão do conhecimento que 

podem ajudar a fusão funcionar de forma produtiva: (i) promover conscientização do valor do 
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conhecimento procurado e a disposição de investir no processo de sua geração; (ii) identificar 

funcionários com potencial do conhecimento que possa efetivamente se reunir num esforço de 

fusão; (iii) enfatizar o potencial criativo subjacente na complexidade e diversidade de idéias, 

encarando as diferenças como algo positivo e não como fontes de conflito, e evitar respostas 

simples a perguntas complexas; (iv) tornar clara a necessidade da geração do conhecimento de 

modo a estimulá-la, recompensá-la e direcioná-la rumo a um objetivo comum; (v) introduzir 

parâmetros para mensurar o sucesso obtido que reflitam o verdadeiro valor do conhecimento, 

em vez de se ater ao limitado balanço contábil. 

A experiência em assumir tarefas novas é o melhor indicador de agilidade mental para 

Davenport & Prusak (2003). Os autores defendem que as empresas deveriam contratar 

pessoas que já tenham dominado uma variedade de papéis e habilidades e ainda deveriam 

estimular a mudança de função com freqüência, incentivar a tirar licenças de capacitação para 

dominar novas disciplinas relacionadas ao trabalho. Esse acesso a uma ampla variedade de 

conhecimento é importante antes que se instale uma crise nos negócios.  

3. Codificação e coordenação do conhecimento:  

O objetivo desta terceira fase do modelo é apresentar o conhecimento de forma 

acessível, inteligível, aplicável, o mais claro e organizado àqueles que precisam dele.  

Os autores apresentam quatro princípios para que a organização faça uma codificação do 

conhecimento bem sucedida: (i) Os gerentes devem decidir o conhecimento corporativo 

relevante a ser codificado e a que objetivos o conhecimento irá servir. (ii) Os gerentes devem 

ser capazes de identificar o conhecimento existente, avaliar o estoque, revelar os pontos fortes 

a serem explorados e as lacunas a serem preenchidas. (iii) Gerentes do conhecimento devem 

conhecer bem a empresa e estar preparado para fazer uma avaliação cuidadosa da importância 

do conhecimento para a organização bem como a forma de sua transferência. (iv) Os 

codificadores devem identificar um meio apropriado para a codificação e a distribuição.  

Alguns dos recursos citados pelos autores são os bancos de dados, páginas amarelas, 

videoclipe, Lótus Notes, os sistemas de browser/intranet da web.  Os mapas podem ser 

colocados on-line para acesso por todos os usuários, permitindo pesquisa por palavra-chave. 

Isso facilita a localização e a comparação de fontes potenciais do conhecimento e ainda, pode 

ser atualizado mais amiúde que um mapa impresso. 

4. Transferência:  

O objetivo da transferência do conhecimento é melhorar a capacidade da organização de 

fazer as coisas e, portanto, aumentar seu valor. Para os autores, isso significa que se o 

conhecimento disponibilizado não for absorvido, não levar a alguma mudança de 
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comportamento ou não for usado, não será capaz de aumentar valor para a organização, não é 

transferência.  

A transferência do conhecimento envolve duas ações: a transmissão, que é o envio ou 

apresentação do conhecimento a um receptor potencial; e a absorção por aquela pessoa ou 

grupo, o uso. O sucesso desta transmissão está diretamente relacionado à estrutura 

organizacional, em especial de recursos humanos, voltada para a transferência do 

conhecimento. 

Davenport & Prusak (2003) fazem referência a algumas estratégias de transferência do 

conhecimento que são adotadas pelas organizações que foram pesquisadas: 

 Conversas pessoais, face a face, ao redor do bebedouro ou no restaurante da empresa. 

A maioria das conversas gira em torno do trabalho, projetos em curso, trocam idéias, 

pedem conselhos sobre como resolver problemas. 

 Incentivar o comparecimento dos funcionários na sede no mesmo dia, quando a maior 

parte do trabalho é em campo, junto aos clientes. Assim, estariam resgatando um 

pouco da interação. 

 Estimular funcionários que trabalham internamente passar algum tempo com os 

clientes ou outros departamentos da organização. 

 Estabelecer sala de bate-papo (algumas empresas colocam chá e preparam iluminação 

agradável) para incentivar entrosamento e conversas sem uma pauta definida que 

criem valor para a empresa, promovendo novas idéias. 

 Adotar atividades conjuntas após horário do expediente, como jantares em grupo e 

idas a boates, atividades que façam parte da cultura local. Estes mecanismos de 

compartilhamento do conhecimento estabelecem confiança entre as pessoas e 

oportunidades para feedback. 

 Identificar se a equipe tem mais preferência a conversas pessoais que ao uso do 

correio eletrônico. Assim, o gerente poderá aproveitar melhor as ferramentas. 

 Reconhecer que a disponibilidade de tempo para aprender e pensar pode ser um dos 

melhores indicadores da empresa voltada para o conhecimento.  

 Promover passeios pela empresa criando oportunidades para o intercâmbio entre 

funcionários que nunca puderam se comunicar durante o expediente de trabalho.  

 Participar de feiras em que os organizadores deixam os visitantes criar seus próprios 

itinerários, não é imposto um roteiro. Nestes eventos tem-se a chance de encontrar 

pessoas para conversar que antes você não imaginaria ser possível. Existem também 

as conferências com a programação toda definida nos mínimos detalhes. Entretanto, 
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normalmente não há tempo para as pessoas conversarem e quando encontram outras 

pessoas que se conheciam por telefone, mas não pessoalmente, não se tem muito 

espaço e acabam trocando algumas palavras na correria entre uma atividade e outra.  

Enfim, deve-se reconhecer o valor dos contatos tanto face a face quanto eletrônicos e 

propiciar oportunidades para ambos, mas ter em mente que motivar ao compartilhamento é 

tarefa difícil e os métodos de transferência devem ser compatíveis com a cultura 

organizacional e nacional (Davenport & Prusak, 2003).  

O uso da internet, intranet, grupos de discussão ou bancos de dados de discussão 

groupware, por exemplo, têm aspectos positivos como comodidade e variedade com o acesso 

por microcomputador, mas também tem aspectos negativos para muitas pessoas, como 

qualidade irregular e a falta de contato pessoal que tendem a reduzir a confiança e o 

compromisso. 

Os fatores que inibem a transferência do conhecimento, Davenport & Prusak (2003) os 

denominam como “atritos” por retardarem, impedirem ou tentarem corroer o conhecimento à 

medida que este se movimenta na organização. A Tabela 3.7 apresenta os atritos mais comuns 

bem como a indicação para superá-los. 

Tabela 3.7 – Atritos ao compartilhamento do conhecimento e soluções possíveis. 

Atrito Soluções possíveis 

Falta de confiança mútua  Construir relacionamentos e confiança mútua através de 
reuniões face a face. 

Diferentes culturas, vocabulários e 
quadros de referência 

Estabelecer um consenso através de educação, discussão, 
publicações, trabalho em equipe e rodízio de funções. 

Falta de tempo e de locais de 
encontro; idéia estreita de trabalho 
produtivo. 

Criar tempo e locais para transferências do conhecimento: 
feiras, salas de bate-papo, relatos de conferências. 

Status e recompensas vão para os 
possuidores do conhecimento. 

Avaliar o desempenho e oferecer incentivos baseados no 
compartilhamento. 

Falta de capacidade de absorção pelos 
recipientes. 

Educar funcionários para a flexibilidade; propiciar tempo 
para aprendizado; basear as contratações na abertura de 
idéias. 

Crença de que o conhecimento é 
prerrogativa de determinados grupos, 
síndrome do “não inventado aqui”. 

Estimular a aproximação não hierárquica do 
conhecimento; a qualidade das idéias é mais importante 
que o cargo da fonte. 

Intolerância com erros ou necessidade 
de ajuda. 

Aceitar e recompensar erros criativos e colaboração; não 
há perda de status por não se saber tudo. 

Fonte: Davenport & Prusak (2003, p.117). 

A existência de uma linguagem comum é essencial para a transferência produtiva do 

conhecimento, pois contribui para que as pessoas se entendam e confiem umas nas outras. 

Ainda que, no aspecto da absorção e uso do conhecimento enviado ao potencial receptor, haja 
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resistência das pessoas a abandonar procedimentos que há anos vem sendo executados. 

Davenport & Prusak (2003) tratam esta questão como um fenômeno universal, pois a simples 

melhoria de um processo não basta para conquistar a adesão de todos. Cada indivíduo tem sua 

própria forma de pensar e isso direciona seu agir. Então, o fato dele ignorar uma proposta de 

mudança pode ser uma resistência por ainda não acreditar que exista outra maneira melhor de 

fazer que a sua. E ainda, pode argumentar outras tentativas de melhoria que não decolaram ou 

optar pelo conforto de fazer as coisas do velho jeito em vez de enfrentar o desafio de aprender 

algo novo. 
A adoção e a aplicação do conhecimento novo pode ser um processo lento e árduo, e o 

índice de sucesso será altamente influenciado pela cultura da empresa. É um fato da 

vida organizacional (Davenport & Prusak, 2003, p.125).  

A gestão do conhecimento, proposta por estes autores, deve ser responsabilidade de 

todos na organização, deve ser parte do trabalho de cada um. Todavia deve também ter 

pessoas com funções e qualificações dedicadas a área do conhecimento para ampliá-la a toda 

organização.  

Nesta direção, são indicados quatro níveis de funções da gestão do conhecimento como 

panorama da estrutura organizacional do conhecimento. Estes níveis são: funcionários linha 

de frente (dentro de suas próprias funções), trabalhadores da gestão do conhecimento (para 

extrair o conhecimento daqueles que o têm, colocar de forma estruturada e mantê-lo ou 

aprimorá-lo ao longo do tempo), gerentes de projeto do conhecimento (devem ter facilidade 

em gestão de projetos, gestão de mudança e gestão tecnológica) e diretor do conhecimento 

(cargos de alta gerência, do mesmo nível de diretores da informação, diretores de recursos 

humanos). 

Embora os autores apresentem esses quatro níveis de funções, uma organização que se 

propõe ao processo de gestão do conhecimento deve ter clareza de que é uma prática em 

constante evolução, ou seja, deve estar preparada para fazer ajustes em sua estrutura e funções 

e disposta a trabalhar em múltiplas frentes e, se preciso, com diferentes métodos. 

Contudo, o que é essencial para criar a continuidade que possibilita a determinadas 

empresas prosperar no decorrer do tempo é a maneira como as elas geram e transmitem o 

conhecimento (Davenport & Prusak, 2003).  

Em resumo, o modelo proposto por Davenport & Prusak (2003) fundamenta-se em 

situações práticas para entender o significado do conhecimento dentro das organizações, 

determinar o que fazer em relação a ele e fornecer uma perspectiva geral de como as empresas 

trabalham a fim de proporcionar aos gerentes meios de melhorar o desempenho. Neste 
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sentido, discutem as relações entre o acesso ao conhecimento, as formas de geração, 

codificação e transferência como também o potencial e limitação da tecnologia na gestão do 

conhecimento. Consideram que é mais lucrativo assegurar o compartilhamento do 

conhecimento que enclausurá-lo e embora o termo gestão do conhecimento implique a 

transferência formalizada, um dos elementos essenciais é o desenvolvimento de estratégias 

específicas para incentivar as trocas espontâneas. 

Diante da exposição a respeito da gestão do conhecimento conclui-se que é um processo 

desenvolvido com os recursos existentes na instituição e pode iniciar com propostas menores. 

Deve ser compreendida como uma prática em evolução na organização, a qual contribui para 

se “saber o que se sabe”, melhora a eficiência, articula o conhecimento organizacional 

especialmente ao conectar as pessoas e elas com o conhecimento de que precisam. É 

importante partir do planejamento estratégico apoiado pela cultura voltada para o 

conhecimento, infra-estrutura, apoio gerencial e deve fazer parte do trabalho de cada um. Tem 

sido discutido e desenvolvido no setor público. 

A partir dos modelos de Nonaka & Takeuchi (1997) e Davenport & Prusak (2003) 

identifica-se a dinâmica envolvida nas propostas de gestão do conhecimento em que se 

pretende construir um processo sistemático e intencional na identificação, geração, 

compartilhamento, internalização e aplicação do conhecimento organizacional. Para tanto, 

considera-se os “espaços de interação”, tais como redes e comunidades de prática, 

facilitadores neste processo.  

3.2 Redes de Conhecimento e Comunidades de Prática 

Trabalhar em redes formadas pela interação dos atores sociais como também em 

comunidades de prática é um tema bastante antigo, mas nas últimas décadas as pessoas 

passaram a perceber como ferramentas organizacionais e tem se tornado cada vez mais 

relevante, especialmente, na proposta de gestão do conhecimento (Marteleto, 2001; Wenger 

et.al., 2002; Terra, 2003; Silva, 2004; Floriano, 2005).  

Apesar de alguns gestores reconhecerem que o ambiente organizacional de hoje é 

abastecido pelo conhecimento, alguns ainda percebem as redes do conhecimento e 

comunidades de prática como outro modismo de gestão, uma atividade dissidente que está 

além de seu controle e de qualquer benefício real para a organização.  

Entretanto, Büchel & Raub (2002) realizaram pesquisas em várias empresas e países e 

mostraram que as atividades mais valiosas na gestão do conhecimento se centram sobre a 

criação das redes do conhecimento que são mais amplas vão além do conceito tradicional das 
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comunidades da prática. Para os autores as redes de conhecimento têm potencial para dar 

suporte às organizações, melhorar sua eficiência, impulsionar inovação e manter a satisfação 

dos empregados. 

Para Terra (2003) as comunidades de prática são um dos mais promissores e relevantes 

conceitos e práticas emergentes no contexto da gestão do conhecimento, pois se referem à 

institucionalização e apoio de algo que já ocorre nas organizações de modo informal e 

disperso, o compartilhamento do conhecimento.  

Neste sentido, para a proposta deste estudo considera-se essencial apontar os conceitos, 

princípios norteadores, motivações e desafios para se trabalhar em redes e comunidades de 

prática. 

3.2.1 Conceitos 

O termo “rede de conhecimento” tem sido usado frequentemente como uma descrição 

geral para uma variedade de modelos de colaboração, entre eles a comunidade de prática 

(Creech & Willard, 2001; Büchel & Raub, 2002; Tomaél, 2005). 

Creech & Willard (2001) ressaltam que há muitos híbridos dos modelos de colaboração 

e das melhores práticas de gestão que podem bem servir para reforçar outras aproximações 

colaboradoras.  

A seguir são listados alguns dos modelos de colaboração com intuito de auxiliar a 

compreensão do leitor para a proposta deste estudo.  

 Redes internas de gestão do conhecimento: se desenvolve através do mapeamento de 

competências, combinada com a criação de ambientes adequados para compartilhar 

conhecimento, cujo propósito é maximizar a aplicação dos conhecimentos individuais 

para atingir os objetivos organizacionais. Estas redes são em grande parte interna, 

embora possam atravessar as fronteiras da organização. 

 Alianças estratégicas: são acordos intencionais entre organizações com interesses 

comuns, que permitem às empresas participantes ganhar ou sustentar uma vantagem 

competitiva em relação a seus concorrentes fora da rede. 

 Comunidades de prática: formada por duas ou mais pessoas para a conversação e 

compartilhamento de informações, possivelmente levando ao desenvolvimento de 

novas idéias e processos. A participação é puramente voluntária e podem aumentar ou 

diminuir a capacidade de se desenvolver a depender do nível de interesse dos 

participantes. Elas atraem as pessoas que estão dispostas a compartilhar seus 
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conhecimentos e ganhar experiência com os outros. O condutor principal é o desejo de 

fortalecer as habilidades individuais. 

 Redes de especialistas: reúnem indivíduos ao invés de organizações; o convite para 

participar baseia-se na especialidade em uma determinada área. 

 Redes de informação: primeiramente fornece o acesso a informações disponibilizadas 

pelos membros da rede, ocasionalmente se organizam por conteúdo temático. No 

entanto, são fundamentalmente de natureza passiva e os usuários devem ir à rede, 

fisicamente ou eletronicamente, para beneficiar-se do trabalho da rede.  

 Redes de Conhecimento Formal: tendem a ser mais centrada e restrita que as redes de 

informação; mais intersetorial e inter-regional que as redes internas de gestão do 

conhecimento; mais voltada para o exterior que as comunidades de prática e envolvem 

mais parceiros que algumas de alianças estratégicas. Os pontos fortes da rede de 

conhecimento formal encontram-se na produtividade e no seu impacto sobre os 

decisores (Creech & Willard, 2001). 

Diante destas distinções, as autoras concluem que uma rede de conhecimento formal é a 

instituição de um grupo de peritos que trabalham juntos em uma preocupação comum para 

reforçar-se mutuamente, para compartilhar bases de conhecimento e desenvolver soluções que 

atendam às necessidades alvo dos decisores no nível nacional e internacional. Podem atuar 

tanto nos espaços reais quanto nos virtuais, um não excluí o outro, ambos podem ser 

necessários em algum momento do desenvolvimento dos projetos em colaboração. O 

desenvolvimento do trabalho não está atrelado apenas ao compartilhamento do conhecimento 

explícito, mas também à construção do conhecimento novo, sendo necessário reconhecer a 

importância do conhecimento tácito (aprender como fazer) e implícito (visão, cultura e 

valores). 

Büchel & Raub (2002) afirma que as redes de conhecimento ultrapassam o conceito 

mais utilizado das comunidades de prática, ou seja, o primeiro é mais amplo que o segundo. 

Para eles, comunidades de prática têm sido descrita como grupos informais de pessoas que 

compartilham experiências e uma paixão comum. Enquanto, as redes de conhecimento 

envolvem duas dimensões.  

A primeira dimensão trata o nível de benefícios (individual x organizacional) e a 

segunda dimensão aborda a quantidade de suporte gerencial (autogestão x gerenciado), 

conforme Tabela 3.8. 
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  Tabela 3.8 – Quatro tipos de redes de conhecimento 

Q
ua

nt
id

ad
e 

de
 

su
po

rte
 g

er
en

ci
al

 

Gerenciado
Rede de 

aprendizagem 
profissional 

Rede de 
melhores 
práticas 

Autogestão
Redes de 

Hobby 

Rede de 
oportunidades de 

negócios 
  Individual Organizacional 
  Nível de benefício 

Fonte: Büchel & Raub (2002, p.589), tradução do autor 

Os autores destacam que as redes de conhecimento que se concentram principalmente 

nos benefícios individuais ao invés daquelas que focam benefícios organizacionais ajustam-se 

ao conceito tradicional de comunidades de práticas. São elas: (a) redes de hobby – baseadas 

em interesses pessoais e não recebe controle da gerência, esta rede traz a idéia subjacente de 

que indivíduos satisfeitos no trabalho são mais produtivos; (b) redes de aprendizagem 

profissional – constroem a base da habilidade individual e se sua importância for reconhecida, 

receberão apoio da gerência.  

A transferência de conhecimentos nestas redes é espontânea e contínua, um subproduto 

natural do trabalho de todos e do apoio mútuo. O valor do conhecimento a ser transferido não 

é determinado pela chefia, mas pelo potencial usuário / beneficiário que declara o interesse na 

transferência. Embora o benefício principal possa estar com o indivíduo, estas redes 

conduzem a uma maior produtividade com base no conhecimento adquirido individualmente. 

O fato de contribuir para a melhoria da habilidade dos membros acaba por ocasionar a 

satisfação pessoal. 

Por outro lado, entre as redes de conhecimento que focalizam os benefícios 

organizacionais têm-se (c) redes de melhores práticas – são formas institucionalizadas de 

compartilhamento do conhecimento nas organizações, se concentram na eficiência 

organizacional e na reutilização do conhecimento existente, onde cada membro e cada 

unidade podem aprender com os outros; (d) redes de oportunidades de negócios – podem agir 

de maneira mais pró-ativa investindo no conhecimento existente para explorar novos 

mercados com a criação de conhecimento inteiramente novo, uma nova solução para um 

problema que já existia, uma nova tecnologia ou novo produto. 

Para Tomaél (2005) as redes de conhecimento compreendem a interação entre atores, 

que compartilham e constroem conhecimentos, desenvolvendo idéias e processos por meio do 

movimento de troca de informações e fortalecem os estoques individuais e coletivos de uma 
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determinada perícia. Elas são configuradas e reconfiguradas pelo movimento da informação e 

pela construção do conhecimento. São consideradas como redes sociais visto que são tecidas 

por interações decorrentes da cooperação e trabalhos em parcerias, que resultam em 

benefícios para a organização ou uma comunidade.  

A formação de redes, segundo Rossetti et al. (2008), se dá pelo contato de pessoas e 

organizações com interesses similares, cujo propósito é descobrir oportunidades, compartilhar 

recursos, aprender melhores práticas, dar ou receber auxílio. Estes autores acrescentam que as 

chamadas comunidades de prática, comunidades de especialistas, comunidades de práticos ou 

micro comunidades de conhecimento têm em comum a característica de envolver indivíduos 

que trocam informações, insights, experiências e ferramentas sobre alguma área de interesse 

comum.  

Deste modo, Rossetti et al. (2008) em referência a Choo (2003) afirma que a busca 

consciente do preenchimento das “lacunas de conhecimento” pelo contato social é a essência 

da formação das redes de conhecimento. Elas podem ser criadas entre indivíduos de uma 

mesma organização; entre organizações com interesses comuns, independentemente de porte; 

entre organizações e institutos de conhecimento ou entre organizações globais. As redes de 

conhecimento facilitam o acesso às inovações tecnológicas e à própria formação de 

comunidades de prática. 

O ambiente das redes é bastante fecundo para o compartilhamento do conhecimento. As 

pessoas aproximam-se por vivências similares ou para a resolução de problemas que 

requeiram o conhecimento coletivo tornando cada vez mais o conhecimento relevante 

(Tomaél, 2005). 

Ao desenvolver um estudo das redes informais às comunidades de prática como um 

método de apoio à gestão do conhecimento, Cereja (2006) aborda as redes informais como 

meio rápido de procurar e acessar informações e as comunidades de prática como método que 

complementa e formaliza a dinâmica já existente informalmente.  

Wenger et al. (2002) afirmam que comunidade de prática é grupos de pessoas que 

compartilham uma preocupação, um conjunto de problemas ou uma paixão sobre um tema, 

aprofundam os seus conhecimentos e experiências nesta área por meio da interação contínua e 

ajuda mútua. As pessoas não necessariamente trabalham todos os dias juntas, mas exploram 

idéias e agem como disseminadoras. Podem criar ferramentas, padrões, normas, projetos, 

manuais e outros documentos ou elas podem simplesmente desenvolver um entendimento 

tácito daquilo que compartilham. Acumulam conhecimento e a satisfação pessoal de conhecer 
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pessoas que entendem as perspectivas um do outro e de pertença a um grupo interessante de 

pessoas como também um senso comum de identidade.  

Para estes autores as organizações precisam cultivar as comunidades de prática ativa e 

sistematicamente, para seu benefício, bem como para o benefício dos membros e das próprias 

comunidades. Sem o cultivo intencional, as comunidades que se desenvolvem dependerão do 

tempo livre dos membros e a participação provavelmente será irregular, principalmente 

quando os recursos são restritos. Como resultado, as comunidades estão aptas a ter menos 

impacto, não são susceptíveis de atingir seu pleno potencial. 

Deste modo, a partir destes estudos encontrados na literatura, entende-se que as redes de 

conhecimento e comunidades de prática são modelos de colaboração que contribuem para o 

preenchimento das “lacunas de conhecimento” como também para o desenvolvimento de 

projetos em parcerias. As redes de conhecimento facilitam a formação de comunidades de 

prática, ambos contribuem com benefícios para os indivíduos e organizações e merecem ser 

cultivados. 

Portanto, é necessário ainda identificar o que pode guiar ou orientar o ponto de partida 

para a formação de redes de conhecimento, como um contexto mais amplo, mas também 

verificar mais de perto a comunidade de prática dado o seu potencial promissor. 

3.2.2 Princípios norteadores de redes para compartilhar o conhecimento 

Cândido et al. (2000) e Tomaél (2005) citam que as redes podem ser percebidas no 

aspecto formal (quando os relacionamentos entre os atores ocorrem devido à iniciativa 

organizacional) e informal (quando os relacionamentos acontecem e não são planejados); 

intraorganizacional (rede de pessoas, departamentos e setores específicos com relações de 

papéis e atribuições dos seus componentes; relações verticais e horizontais) e 

interorganizacional (relações com clientes, fornecedores, concorrentes, órgãos 

regulamentares, sindicatos).  

Essas relações fornecem um panorama da organização como um sistema aberto com 

interações no ambiente interno e externo. E essas interações incentivam o desenvolvimento do 

pensamento sistêmico; ampliam o número de parceiros e cooperações; viabilizam interesses e 

projetos comuns, especialmente nas situações que exigem uma dimensão geográfica nacional, 

estrutural e financeira. 

As redes funcionam como “condutores fundamentais de grande volume de pensamento 

inovador”, conforme Davenport & Prusak (2003). Para tanto, o fluxo da informação ou do 
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conhecimento por meio de redes requer interação social que promova confiança e reduza 

incertezas percebidas para promover novo conhecimento (Tomaél, 2005). 

Para Rossetti et al. (2008) em referência a Katz (2000), a confiança é base para o 

trabalho em rede, e este se organiza mais em torno de processos de colaboração horizontais 

que verticais e as organizações devem identificar as principais razões que têm para trabalhar 

em rede e centrar-se nas atividades essenciais. 

Segundo Lipnack & Stamps (1994) o propósito desempenha um papel absolutamente 

crucial na formação da rede, é uma forma de se estender do abstrato para o concreto e ser 

verdadeiramente útil. A discussão do propósito começa com a visão de longo prazo da 

organização, para traduzir os valores, visão, missão e estratégias em metas, tarefas e 

resultados com prazos e de forma clara. Assim, estabelece legitimidade e é a base para os 

acordos e as relações voluntárias que constituem a “vida profissional” da rede.  

A teoria das organizações, segundo Cândido et.al. (2000), utiliza os conceitos de redes, 

tendo como premissa básica os conceitos de redes sociais. Para estes autores as redes são 

estruturadas a partir da definição dos papéis, atribuições e relações entre os seus atores, o que 

caracteriza o processo de estruturação e heterogeneização da rede. 

Para Lopes & Moraes (2000) a abordagem da governança nas redes organizacionais 

significa entender as redes como um tipo de arranjo estrutural no qual uma organização 

central desenvolve relacionamentos com outros membros que podem ser independentes entre 

si em um sentido mais preciso, mas que, ao serem incorporados à rede, tornam-se, de certa 

forma, interdependentes. Nessa estrutura, cabe à central controlar e gerenciar os 

relacionamentos, exercendo o papel de integradora de membros distintos. 

Esta abordagem vem ao encontro da idéia de que as redes pressupõem uma forma 

específica de organização dos atores, das atividades de gestão e de coordenação. O cenário de 

diversidade e heterogeneidade, de multiplicidade de capacitações que perpassa a conformação 

de uma rede evidencia a necessidade de um grande trabalho de articulação e coordenação 

como necessários para organizar, dirigir e orientar os trabalhos dos participantes (Negraes, 

2002). 

Marteleto (2001) em referência a Colonomos (1995), afirma que diferentemente das 

instituições, as redes não supõem necessariamente um centro hierárquico e uma organização 

vertical, sendo definidas pela multiplicidade quantitativa e qualitativa dos elos entre os seus 

diferentes membros, orientada por uma lógica associativa.  

Para construir a rede, segundo Krebs & Holley (2002), os pequenos grupos devem ser 

bem orientados, é importante a presença de um líder que tome a responsabilidade, caso 
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contrário as conexões espontâneas entre os grupos emergem muito lentamente e a 

comunidade daí resultante tende a ser fraca e pouco produtiva.  

Na rede tem-se espaço para o “fenômeno da multiliderança”, pois cada um pode ser 

líder em algum assunto de que goste, domine e seja capaz de propor iniciativas que sejam 

acolhidas voluntariamente por outros (Franco, 2008). 

Negraes (2002) analisando redes técnico-científicas considera que a configuração 

verificada pressupõe a existência dos seguintes elementos que contribuem de formar sinérgica 

para sua caracterização: 

 Missão – confere aos nós/atores da rede o elemento de ligação e de coesão, que 

vincula cada elemento ao propósito conjunto e orienta todas as atividades. 

 Trabalho multidisciplinar e interdisciplinar – estimulado como parte da necessidade da 

própria evolução do conhecimento. 

 Heterogeneidade – diversidade institucional, a pluralidade de competências, 

multiplicidade de ferramentas, técnicas e habilidades científicas dos participantes 

procuram se organizar para produzir possíveis soluções para um problema comum. 

 Descentralização – reforça o objetivo de ampliar as possibilidades de disseminação do 

conhecimento para um maior número de pesquisadores habilitados a cumprir os 

objetivos estabelecidos. 

 Colaboração e aprendizado – pressupõe o compartilhamento do conhecimento 

internalizado em cada indivíduo, que seriam as suas competências científicas e as 

capacidades técnicas, contribuindo para o crescimento do todo. 

 Coordenação – necessários para organizar, dirigir e orientar os trabalhos dos 

participantes. Considerada um dos fatores imprescindíveis em uma rede de pesquisa 

formal. 

 Comunicação e informação – rede implica na comunicação entre atores, isso significa 

que é necessário a infraestrutura de comunicação adequada para assegurar o bom 

funcionamento. 

Franco (2008), explorando a temática das redes sociais, destaca as seguintes 

características: conjunto de três ou mais pessoas conectadas entre si horizontalmente; adesão 

voluntária e autonomia do grupo; o convite é sempre feito a partir do propósito, que deve estar 

bem claro; há abundância de caminhos entre as pessoas; são ambientes de interação, pois se 

consolida e se desenha no momento em que se dá; não são ferramentas de publicação e 

interação (Orkut, Facebook, Twitter), mas as plataformas interativas podem ser boas 
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ferramentas de articulação e animação de redes (Ning, Noosfero, Elgg); deve ser usado para a 

empresa se desenvolver, para aumentar as suas condições de sustentabilidade. 

Para Creech & Willard (2001) as redes de conhecimento requer: 

 Uma atenção regular para ser eficaz. 

 Habilidades de gestão organizacional, bem como estrutura, planos de trabalho, prazos 

e entregas.  

 Um gerente que possa garantir que a rede está implementando seu plano de trabalho, 

monitorando as atividades em função dos objetivos. 

 Comunicações e estratégias de negociação são essenciais. 

 Meios que dê suporte às redes de conhecimento, como por exemplo: telefone, e-mail, 

chat, videoconferência, extranet, software para comunidades virtuais. 

 Métodos de avaliação que não só avaliem as atividades individuais, mas também 

forneçam alguns meios para monitorar as alterações que tenha efetuado através de 

suas pesquisas e comunicações de trabalho.  

As autoras apresentam sete princípios para o funcionamento de uma rede de 

conhecimento formal: (1) propósito direcionado; (2) redes de trabalho; (3) compromisso 

institucional e participação dos indivíduos e peritos; (4) fundamentadas nas experiências e não 

apenas por interesse; (5) intersetorial e inter-regional; (6) desenvolvimento e fortalecimento 

da capacidade de todos os membros; (7) redes de comunicações. 

Büchel & Raub (2002) sugerem quatro principais fases de desenvolvimento das redes de 

conhecimento, conforme Figura 3.6. 

 
Figura 3.6 – Quatro estágios de desenvolvimento da rede de conhecimento 

Fonte: Büchel & Raub (2002, p.591), tradução do autor. 

Os autores identificaram nas pesquisas que o fator mais importante e o mais difícil de 

implementar estava no quarto estágio, demonstrar resultados tangíveis. Recomendam que para 
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facilitar seja interessante desde o início o gerente sensibilizar os seus membros para as 

questões de importância estratégica, torná-lo fácil para atender, apoiar as atividades e então 

alavancar seus resultados. Entretanto, focalizar neste fator, o controle pode não ser sempre 

necessário, uma vez que as redes são pelo menos parcialmente formadas com base na auto-

seleção, apoio mútuo e intercâmbio multidirecional. 

Segundo Fleury & Fleury (2001) a rede de conhecimento oferece espaço fundamental 

para que os conhecimentos e o know how adquiram status de competência, pois nela estes são 

comunicados e utilizados.  

Para tratar os profissionais dentro e fora das fronteiras das organizações formais alguns 

pesquisadores dão mais ênfase à formação da comunidade de prática, que também recebem o 

nome de comunidade de aprendizagem, comunidade de conhecimento, comunidades de 

especialistas, comunidade de prática social, comunidade de saber (Moura, 2009; Rossetti et 

al., 2008). No próximo subitem, são tratados seus princípios norteadores. 

3.2.3 Princípios norteadores da formação de comunidades de prática 

Para Wenger (2002), uma comunidade de prática é uma combinação de três elementos 

fundamentais e dinâmicos, denominados de estrutura básica:  

 Domínio de conhecimento: cria a base do empreendimento comum e senso de 

identidade comum, legitima a comunidade afirmando seu propósito e valor aos 

membros e outras partes interessadas. O domínio inspira os membros a contribuir e 

participar, guia a aprendizagem e dá sentido às ações. Permite que os membros 

decidam compartilhar exatamente o que vale a pena, como apresentar suas idéias e 

quais as atividades a prosseguir. 

 Comunidade: promove fortes interações e relações baseadas no respeito mútuo e 

confiança. Estimula a vontade de compartilhar idéias, expor uma dificuldade, fazer 

perguntas difíceis e ouvir atentamente.  

 Práticas: conjunto de quadros, idéias, ferramentas, informações, estilos, linguagem, 

histórias e documentos que os membros da comunidade compartilham. Considerando 

que o domínio denota o tema central na comunidade, a prática é o conhecimento 

específico que a comunidade desenvolve, compartilha e mantém. 
O conceito de prática conota um fazer, mas não justamente um fazer pelo fazer. [...] 

inclui o conhecimento tácito e o explícito. Inclui linguagem, ferramentas, documentos, 

imagens e símbolos, como regras bem definidas, critérios específicos, procedimentos 

codificados, regulamentos e contratos que várias práticas tornam explícitos para uma 

variedade de propósitos. Mas a prática inclui também todas as relações implícitas, 



Capítulo 3 Marco teórico
 

 54

convenções tácitas, regras não explicitadas, intuições, percepções e compartilhamento 

de visões de mundo. Muitas dessas nunca são articuladas, são sinais secretos dos 

membros de uma comunidade de prática e são cruciais para o sucesso da organização 

(Wenger, 1998, p. 47, tradução do autor). 

A estabilidade de um destes três elementos, segundo Wenger et al. (2002), pode ajudar a 

facilitar uma transição na outra. Isso significa que, se o domínio é claro e a prática é bem 

estabelecida, as pessoas podem ir e vir sem prejudicar a comunidade. Da mesma forma, se os 

membros têm um forte compromisso uns com os outros, a comunidade pode sobreviver a uma 

profunda transformação de sua prática e os membros podem avançar no domínio com a 

confiança de que eles não são um risco.  

Deste modo, para estes autores a arte do desenvolvimento da comunidade é usar a 

sinergia entre o domínio, a comunidade e prática para ajudar a comunidade a evoluir e atingir 

o potencial. 

Silva (2004) afirma que as comunidades de prática não parte do zero, mas sobre 

interesses e relacionamentos que já existem e assim começam a expandir, por vezes muito 

rapidamente, outras lentamente, através dos empreendimentos mútuos. 

Para Christopoulos & Diniz (2008) as comunidades de prática emergem frequentemente 

no contexto de organizações ou redes profissionais nas quais as pessoas já estão envolvidas 

em uma prática profissional comum. 

A iniciativa de comunidade de prática passa por fases de desenvolvimento que refletem 

sua natureza dinâmica à medida que amadurecem. Tipicamente iniciam como redes 

imprecisas (informal) com questões e necessidades similares, têm o potencial de tornar-se 

mais conectados, aprofundar conhecimentos e estabelecer uma forte ligação com a estratégia 

da organização e, portanto, importante para os indivíduos e para a organização (Wenger,1998; 

Wenger et al., 2002; Silva, 2004; Cereja, 2006).  

Deste modo, no crescimento conjunto os membros desenvolvem a confiança, identifica 

o valor de se tornarem engajadas, reconhecem seu potencial, identificam o domínio do 

conhecimento e os problemas comuns. Com o passar do tempo a comunidade adquire 

maturidade e se tornar mais produtiva e ganha sustentação, mesmo enfrentando ciclos de 

atividade alta e baixa, até que ocorre um evento que faz com que ela tenha uma 

transformação, evoluindo para outros domínios ou finalizando-se. 

A Figura 3.7 apresenta as cinco fases do desenvolvimento de uma comunidade. 
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Figura 3.7 – Fases do desenvolvimento da comunidade de prática 
Fonte: Adaptado de Wenger; McDermott; Snyder (2002, p. 69), tradução do autor 

Verifica-se na abordagem das cinco fases que os autores sinalizam estratégias para a 

organização desenvolver e adaptar metodologias próprias para sua realidade, conforme 

ilustração na Figura 3.8. 

 
Figura 3.8 – Idéia de metodologia para as fases do desenvolvimento da comunidade de prática 

Fonte: Adaptado de Wenger; McDermott; Snyder (2002, p. 70-102), tradução do autor 

Wenger et al. (2002) reforça que nem toda comunidade é uma comunidade de prática, 

esta se refere a um tipo específico de estrutura social com um propósito comum, 

conhecimento e aprendizagem.  

Assim, se diferencia dos grupos convencionais de trabalho que estão ligados por tarefas 

e ou projeto de trabalho, são hierarquicamente subordinados, com responsabilidades que 

incluem a alocação de recursos, gerenciamento de processos, cronogramas, resultados e 

metas. Porém, não quer dizer que as comunidades de prática não se preocupam com estas 

questões embora sejam tratadas com ênfase diferente (Wenger et al., 2002; Terra, 2003).  

No que se refere a ter ou não uma agenda explícita para a semana, diferentemente de 

outros grupos convencionais de trabalho, a comunidade de prática não deve se fechar a uma 
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programação rígida. Porque as pessoas nestes espaços buscam compartilhar suas experiências 

e conhecimentos em fluxo livre e criativo que promova novas abordagens para os problemas 

em questão (Wenger & Snyder, 2000). 

A tabela 3.9 contrasta características da comunidade de prática com outras estruturas 

mais familiares. 

Tabela 3.9 – Diferenças entre comunidades de prática e outras estruturas. 

Grupo Qual é o objetivo? Quem 
participa? 

Quão 
claras as 

fronteiras? 

O que os mantêm 
juntos? 

Quanto tempo 
duram? 

Comunidade 
de prática 

Criar, expandir e 
trocar 
conhecimentos e 
desenvolver 
capacidades 
individuais. 

Auto-seleção 
com base em 
perícia ou 
paixão por um 
tema. 

Imprecisa 

Paixão, 
comprometimento e 
identificação com o 
grupo e os seus 
conhecimentos. 

Evolui e finaliza 
naturalmente 
(enquanto existir 
relevância no tema, 
valor e interesse em 
aprender juntos). 

Departamento 
formal 

Entregar um 
produto ou serviço. 

Qualquer um 
que se 
apresente ao 
gerente do 
grupo. 

Clara 
Requisitos do trabalho 
e metas comuns. 
 

Até a próxima 
reorganização. 

Equipes 
operacionais 

Cuidar de uma 
operação em curso 
ou processo. 

Composição 
atribuída pela 
gerência. 

Clara 
Responsabilidade 
compartilhada para a 
operação. 

Enquanto a operação 
é necessária. 

Equipe de 
projeto Realizar o projeto. 

As pessoas que 
têm um papel 
direto na 
realização das 
tarefas. 

Clara Os objetivos e as 
metas do projeto. 

Predeterminado 
(enquanto durar o 
projeto). 

Comunidades 
de interesse Ser informado. Quem está 

interessado. Imprecisa 
Acesso à informação e 
às pessoas com 
opiniões semelhantes. 

Evolui e finaliza 
naturalmente. 

Rede informal 

Receber e 
transmitir 
informações, saber 
quem é quem. 

Amigos, 
conhecidos de 
negócios e 
amigos de 
amigos. 

Indefinida Necessidades mútuas. 
 

Nunca realmente 
começa ou finaliza 
(existe desde que as 
pessoas se 
mantenham em 
contacto ou lembrem 
umas das outras). 

Fonte: Wenger; McDermott; Snyder (2002, p. 42), tradução do autor 

As comunidades de prática podem ser constituídas de várias maneiras: pequena ou 

grande, de longa ou curta duração, entre pessoas que trabalham no mesmo local ou 

distribuída, homogênea ou heterogênea, dentro ou fora das fronteiras da organização, 

espontâneas ou intencional, virtuais ou presenciais e comunidades virtual-presencial (Creech 

& Willard, 2001; Wenger et al., 2002; Terra, 2003; Ávila & Freitas Jr, 2008; Christopoulos & 

Diniz, 2008).  

Existem comunidades que se reúnem regularmente, encontram para o café da manhã 

uma vez na semana, outras estão ligadas principalmente por e-mail e telefone e pode 

encontrar-se face a face apenas uma ou duas vezes por ano.  
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Para Wenger et al. (2002) o que permite que os membros compartilhem conhecimento 

não é a escolha de uma forma específica de comunicação (face a face ou virtualmente), mas a 

existência de uma prática compartilhada – um conjunto de situações, problemas e 

perspectivas. No entanto, as novas tecnologias e a necessidade de globalização estão 

rapidamente tornando as comunidades de prática distribuídas como um padrão e não exceção. 

A partir de suas experiências, os autores indicam sete princípios para o desenvolvimento 

e manutenção de uma comunidade de prática na organização: 

 Conceber a comunidade de prática pensando em seu desenvolvimento futuro; 

 Abrir o diálogo entre a comunidade de prática e o ambiente externo a ela;  

 Convidar e reconhecer os diferentes níveis de participação dos integrantes;  

 Desenvolver espaços públicos e privados para as discussões;  

 Identificar e investir no verdadeiro valor da comunidade de prática;  

 Combinar familiaridade e estimulação;  

 Manter a comunidade de prática dentro de um ritmo de trabalho constante e 

programado. 

Além destes sete princípios Terra (2003) acrescenta mais oito, resultante de suas 

experiências práticas e de pesquisas realizadas: 

 Valorizar a comunicação oral; 

 Definir as regras de participação para a comunidade de prática; 

 Desenvolver mapas de especialização e garantir que os perfis dos usuários estejam 

atualizados; 

 Liderar pelo exemplo; 

 Criar, treinar e motivar um grupo central de pessoas como co-moderadores na 

comunidade; 

 Estabelecer um sentimento de identidade para a comunidade; 

 Promover os sucessores da comunidade; 

 Motivar o nível de atividade e satisfação. 

Terra (2003) considera que as comunidades de prática se tornam bastante atraente, tanto 

para os funcionários como para as organizações, ao oferecer um ambiente de forte 

aprendizado baseado em trocas de informação sincronizadas ou assíncronas. Para ele, é no 

contexto dessas comunidades que o conhecimento organizacional se desenvolve e as conexões 

significativas levam os indivíduos a níveis de criatividade bem além daqueles que eles 

alcançariam isolados, pois o aprendizado é um ato social. 
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Neste sentido, as comunidades de prática podem ser compreendidas como um 

complemento às estruturas formais da organização (Terra, 2003; Cereja, 2006). Por exemplo, 

as comunidades podem apoiar a função de formação, proporcionando oportunidades 

informais, bem como formal para os novatos colaboradores desenvolverem suas habilidades e 

identidade profissional. Eles podem experimentar idéias, saber onde encontrar respostas e 

construir relacionamentos com especialistas e colegas (Wenger et al., 2002). Isso não significa 

necessariamente uma exigência de institucionalizar a comunidade de prática. 

Há uma gama de relacionamentos possíveis entre a invisibilidade do não 

reconhecimento e a institucionalização da comunidade de prática, que não significa um ser 

melhor que o outro, mas existem diferentes desafios, conforme Tabela 3.10. 

Tabela 3.10 – Tipos de relacionamento entre as comunidades de prática e a organização 

Relacionamento Definição Desafios típicos 
Não reconhecido Invisível à organização e às 

vezes até aos próprios 
membros 

Difícil para se ver o valor criado e estar 
consciente das limitações, pode não 
envolver todas as pessoas que deveriam 
participar 

Clandestino Visível apenas informalmente a 
um círculo de pessoas que a 
conhecem 

Conseguir recursos, causar impacto, 
manter-se oculto, ganhar legitimidade 

Legitimado Sancionado oficialmente como 
uma entidade valiosa 

Maior visibilidade, rápido crescimento, 
novas demandas e expectativas 

Apoiado Provisionado com os recursos 
direto da organização 

Controle; responsabilização pelo uso de 
recursos, esforço e tempo; pressões de 
curto prazo 

Institucionalizado Dado status oficial e função na 
organização 

Definição fixa, gerenciamento, vive além 
de sua utilidade 

Fonte: Wenger; Mcdermott; Snyder (2002, p.28), tradução do autor. 

Os resultados de uma comunidade de prática não são imediatamente evidentes, nem tão 

poucos são aleatórios. Envolve trabalho contínuo de confiança e reconhecimento por meio de 

um ambiente propício à criatividade e à inovação, que implica mudanças na cultura 

organizacional para acolher, incentivar e medir os resultados (Wenger et al., 2002; Silva, 

2005; Cereja, 2006). 

Wenger (1998) aponta quatorze indicadores de que uma comunidade de prática se 

formou: 

 Relações mútuas sustentadas – harmoniosas ou conflituosas; 

 Maneiras compartilhadas de fazer as coisas juntos; 

 Rápido fluxo de informação e propagação das inovações; 
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 Ausência de introduções ou preâmbulos, como se as conversações e interações fossem 

a continuação de um processo em andamento; 

 Rápida apresentação e domínio de um problema a ser discutido; 

 Substancial superposição entre as descrições dos participantes de quem pertence;  

 Saber o que outros sabem, o que eles podem fazer e como eles podem contribuir para 

um empreendimento; 

 Identidades definidas mutuamente; 

 Capacidade de avaliar a adequação das ações e produtos; 

 Específicas ferramentas, representações e outros artefatos; 

 Sabedoria local, histórias compartilhadas, piadas internas, conhece as risadas; 

 Emprego de jargões e atalhos nas comunicações assim como a facilidade para criar 

outros novos; 

 Estilos típicos reconhecidos como indicadores dos membros da comunidade; 

 Discurso compartilhado refletindo uma perspectiva comum do mundo. 

Para Silva (2004, p.103), 
uma organização é geralmente uma constelação de comunidades de prática, estudadas 

como um complexo de comunidades interconectadas, cada uma com sua mini-cultura 

local; sejam elas de caráter formal ou informal, interagem entre si e também com 

outras comunidades externas à organização.  

As comunidades de prática tendem a florescer nas organizações onde há confiança entre 

gestores e colaboradores e prevalece o diálogo, não o controle delas. No desenvolvimento 

destas comunidades, é muito importante a efetiva participação das pessoas e a presença de um 

líder para manter em alto nível o comprometimento (Wenger et al., 2002).  

Para Christopoulos & Diniz (2008) um dos principais elementos que contribuem para a 

sustentação das comunidades de prática é a presença de um líder, o qual promove o interesse e 

a motivação para o trabalho em grupo. Silva (2005) destaca que o moderador na comunidade 

de prática deve ter habilidade de liderança, negociação, comunicação, solução de conflitos, 

técnica para interagir em ambiente virtual. 

Ao mesmo tempo, as organizações podem fazer muito para criar um ambiente no qual as 

comunidades de prática possam prosperar, como por exemplo: pela valorização da 

aprendizagem que elas desenvolvem, tornando o tempo e outros recursos disponíveis para o 

seu trabalho, incentivando a participação, integrando as comunidades com a organização, 

dando-lhes voz nas decisões e legitimidade para influenciar as unidades de operação e 
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valorizando o desenvolvimento de processos internos de gestão que elas criam (Wenger et al., 

2002; Terra, 2003). 

Desta maneira, o próximo subitem abordar os desafios e motivações para as 

organizações cultivarem estes dois modelos de colaboração como também os colaboradores 

participarem. 

3.2.4 Motivação e desafios 

A necessidade de trabalhar em conjunto, por possibilitar uma integração mais sinérgica 

entre os atores e instituições em diferentes localidades, tem se tornado cada vez mais evidente 

contribuindo para a formação de redes e comunidades de prática.  

Para Creech & Willard (2001), nos últimos dez anos, vários fatores têm motivado a 

rápida evolução das atividades em rede, entre eles tem-se: 

 O surgimento de tecnologias de informação e comunicação (TIC): que tornam 

possível os indivíduos em redes trocarem informações, trabalhar de forma 

colaborativa e compartilhar seus pontos de vista de forma mais ampla. 

 Senso de urgência: todos os setores e regiões reconheceram a crescente complexidade 

e inter-relação dos principais problemas sociais, econômicos e ambientais e o fracasso 

das abordagens estreitas para resolver alguns problemas mais urgentes. 

 Sentimento de frustração: em instituições públicas e acadêmicas, há uma crescente 

preocupação com a falta de impacto que os esforços podem trazer para o 

desenvolvimento de políticas. 

 Abertura à experiência em gestão do conhecimento como parte integrante da 

eficiência organizacional: o setor público está em busca do entendimento das 

competências essenciais e das fontes de conhecimento dentro da organização, definir 

quem são e o que fazem, conectar os sistemas de conhecimento interno, gerenciar o 

que eles sabem, como também criar e compartilhar novos conhecimentos com os 

outros, e colocar esse conhecimento em ação. 

Os estudos em empresas públicas e privadas mostram que entender as redes pode 

incrementar a influência do gestor de fora para dentro do círculo, além das cinco ou seis 

pessoas ligadas a ele. Assim, se o gestor aprender como elas funcionam, podem trabalhar com 

a rede informal para resolver problemas e melhorar o desempenho (Krackhardt & Hanson, 

1993).  

Krackhardt & Hanson (1993) acreditam que mapear as redes pode revelar a fonte de 

conflitos políticos e as falhas para se atingir objetivos estratégicos, também mostram os 
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colaboradores mais influentes no dia-a-dia operacional da empresa, o que é útil para examinar 

mudanças de rotina. Da mesma forma, as redes costumam revelar as causas dos problemas 

surgidos pela quebra de rotinas e baixa desempenho temporário de determinadas áreas, além 

das falhas no fluxo de informação e ineficiência de recursos. 

Para Creech & Willard (2001) as vantagens da rede de conhecimento são: 

 Dão ênfase na criação de valores conjunto, que se movimenta por meio do 

compartilhamento de informações para agregar e criar novos conhecimentos. 

 Fortalecem a capacidade de investigação e comunicações em todos os membros sob a 

premissa básica de que o todo é maior do que o soma das partes e cada uma das partes 

se torna mais forte. 

 Identificam e implementam estratégias que engaja mais diretamente os decisores, 

ligando os processos adequados, movimentando a rede de conhecimento dentro das 

políticas e práticas. 

Büchel & Raub (2002) afirmam que a rede de conhecimento efetiva impulsiona a 

inovação, melhora a eficiência, torna a aprendizagem organizacional mais rápida, serve para 

acompanhar a satisfação dos funcionários e impedir a saída de indivíduos-chave, mas pode 

trazer benefícios ainda maiores se estiverem estruturadas e receberem orientações de gestão.  

Estes autores afirmam que embora os resultados mais de curto prazo de inovação e 

aumento da eficiência seja uma condição prévia para o sucesso, em longo prazo, as redes de 

conhecimento conduzem à acumulação de conhecimento tácito e rotinas organizacionais, que 

são difíceis de imitar ou reproduzir e, portanto, podem servir de base para uma vantagem 

sustentável. As pesquisas os levaram a uma visão diferenciada de redes de conhecimento, 

entre as quais as comunidades de prática são uma forma. 

Wenger et al. (2002) destaca que as organizações que têm tomado medidas para cultivar 

as comunidades de prática descobriram que são excelentes para lidar com questões ligadas ao 

conhecimento. Como por exemplo, conectar o local de conhecimentos especializados e 

profissionais isolados; diagnosticar e solucionar problemas de negócios recorrentes, cujas 

raízes atravessam os limites da equipe; analisar as fontes de conhecimentos relacionados com 

o desempenho desigual entre as unidades que realizam tarefas similares e trabalham para 

trazer todo mundo até o mais alto padrão; ligar e coordenar atividades desconectadas e 

direciona iniciativas a um domínio de conhecimento similar. 

Entretanto, os autores ressaltam que as comunidades de prática não servem para 

substituir as equipes ou unidades de negócios, nem tão pouco se limitam a gerir ativos de 

conhecimento. Elas criam benefícios, conforme Tabela 3.11. 
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Tabela 3.11 – Benefícios de curto e longo prazo devido à participação em comunidades de prática (listado do 

mais tangível ao menos tangível) 

 CURTO PRAZO LONGO PRAZO 
 Melhora nos resultados do negócio Desenvolvimento das capacidades organizacionais 
Benefícios 
para 
organização 

• Arena para resolver problema • Habilidade para executar um plano estratégico 
• Respostas rápidas às perguntas • Reputação junto aos clientes 
• Tempo e custos reduzidos • Aumento na retenção de talentos 

• Melhoria da qualidade nas decisões • Capacidade para projetos de desenvolvimento do 
conhecimento 

• Mais perspectivas para solução dos 
problemas  • Fórum de benchmarking  

• Coordenação, padronização e sinergias 
entre as unidades • Alianças da base de conhecimento 

• Recursos para implementação de 
estratégias • Surgimento de capacidades não planejadas 

• Garantia de reforço na qualidade • Capacidade de desenvolver novas opções 
estratégicas 

• Capacidade de assumir riscos com o apoio 
da comunidade 

• Habilidade para prever desenvolvimentos 
tecnológicos 

 • Habilidade de aproveitar oportunidades de 
mercado emergentes 

 Melhora na experiência do trabalho Promoção do desenvolvimento profissional 
Benefícios 
para os 
membros da 
comunidade 

• Ajuda com os desafios • Fórum para a expansão de habilidades e 
competências 

• Acesso ao conhecimento • Rede para se manter em condições de igualdade a 
área de atuação 

• Contribuir melhor para a equipe • Realce na reputação profissional 

• Confiança na abordagem de problemas • Aumento do marketing pessoal e da 
empregabilidade 

• Prazer em estar com os colegas • Forte senso de identidade profissional 
• Participação mais significativa  
• Senso de pertença  

Fonte: Wenger; Mcdermott; Snyder (2002, p.16), tradução do autor. 

Terra (2003) expõe as seguintes contribuições comuns das comunidades de práticas para 

as organizações e benefícios para a participação dos indivíduos, indicadas Tabela 3.12. 

Tabela 3.12 – Contribuições da comunidade de prática para a organização e os indivíduos. 

C
on

tri
bu

iç
õe

s 
na

s o
rg

an
iz

aç
õe

s Podem agilizar a detecção e registro de sinais de novas tendências no mercado;  
Reduzem as barreiras culturais entre áreas funcionais e localidades distintas; 
Podem desempenhar um papel em atividades de fusão e aquisição; 
Melhoram o capital social da organização; 
Servem como fórum para apoio a decisões tomadas em consenso; 
Ajudam a definir blocos de conhecimento carregados por funcionários onde vale a pena se 
investir na codificação de conhecimento. 

C
on

tri
bu

iç
õe

s a
os

 
in

di
ví

du
os

 

Proporcionam ambientes de aprendizado confiáveis e a oportunidade de entrar em contato 
com outros indivíduos com interesses, projetos, desafios ou motivações similares; 
Oferecem filtros que ajudam a lidar com o excesso de informação, mas também ampliam a 
capacidade de resolução de problemas complexos; 
Possibilita aprender com especialistas e colegas, mantendo-se atualizado na área de atuação; 
Melhora os elos com colegas de outros locais e organizações; 
Desenvolve perspectivas mais amplas da organização e do ambiente; 
Reconhecem as habilidades e conhecimentos específicos. 
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Fonte: Adaptado de Terra (2003, p.5-6) 

Por outro lado, existem desafios a serem enfrentados quando se propõe compartilhar 

conhecimento tanto por meio de redes como em comunidades de prática. Podem estar 

relacionados à (i) própria organização: estrutura, procedimentos rígidos, cultura, clima 

organizacional, infraestrutura, apoio gerencial, histórias organizacionais, disponibilidade de 

tempo para a atividade e o aprendizado; (ii) como também aos indivíduos: o conhecimento 

como fonte de poder, dificuldade na comunicação para expor o conhecimento ou também para 

assimilar, abandonar as velhas formas de fazer as coisas; motivação; falta de 

comprometimento; insegurança (Nonaka & Takeuchi, 1997; Szulanski, 2000; Wenger et al., 

2002; Davenport & Prusak, 2003; Tonet & Paz, 2006).  

Outros desafios identificados se referem a: determinar a intenção principal; identificar 

áreas onde as atividades de aprendizagem são descoordenadas; os problemas comuns; os 

potenciais membros; desenvolver a função de coordenador, moderador; definir regras de 

participação e critérios de documentação; adesão das pessoas ao convite; fomentar a 

confiança; demonstrar resultados tangíveis; estabelecer o sistema de medição e avaliação dos 

trabalhos (Wenger et al., 2002; Büchel & Raub, 2002; Terra, 2003). 

Moura (2009) analisando comunidade de prática em uma organização verificou que 

existem desafios a serem enfrentados quando se propõe compartilhar conhecimento tanto por 

meio de redes como em comunidades de prática. 
A defensividade dos participantes em se exporem a uma reflexão mais profunda; a 

falta de interesses comuns e de oportunidades de práticas comuns; a competição entre 

os integrantes; o custo de manutenção da estrutura que dá suporte à comunidade de 

prática; as diferenças e os desníveis de formação e experiência entre os integrantes, o 

que pode dificultar o diálogo e uma troca verdadeira; a falta de paixão (Moura, 2009, 

p. 342). 

Este autor considera que numa comunidade de prática as pessoas precisam se apaixonar 

pela aprendizagem, e não apenas por perícia técnica; precisam se relacionar por solidariedade, 

generosidade, veracidade, transparência, justiça, valores que nem sempre regulam o mercado. 

Wenger et al. (2002) expõe que a própria natureza do conhecimento é um desafio 

gerencial, pois o conhecimento está na cabeça e ações humanas, o conhecimento é tácito 

como também explícito, individual, social e dinâmico. Davenport (1996) destaca que 

compartilha e usar conhecimento não são atos naturais. 

Para Floriano (2005) os sete obstáculos mais comuns ao compartilhamento do 

conhecimento são: desconfiança, distância física, status das pessoas envolvidas, estrutura 

organizacional, desconhecimento de fonte e receptor, motivação para colaborar, e a questão 
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do conhecimento visto como recurso de poder. O autor sugere três frentes de atuação para 

superá-los: motivação, facilitação e confiança.  

Para um contexto propício ao compartilhamento do conhecimento, Tonet & Paz (2006) 

destacam como estratégias: construção de relacionamentos cooperativos e de confiança 

mútua; coerência entre os valores que são postulados e vivência no cotidiano da organização; 

prática de ouvir e valorizar as idéias; estabelecimento de um clima misto de consenso e 

questionamento contínuo, construído por meio de treinamentos, discussões, leituras, trabalhos 

em equipe e rodízio de funções e papéis; disponibilização de espaços e tempo para o 

compartilhamento de conhecimento; reuniões frequentes e rápidas. 

Nas palavras de Silva (2004) “os conflitos, embora possam apresentar conotação 

negativa, geram possibilidades para novas negociações e podem ampliar a participação e o 

aprendizado”.  

3.3 Síntese 

A estrutura organizacional que fomenta relacionamentos sólidos e colaboração eficaz 

através da interação dos funcionários com solicitude cria um contexto adequado para o 

compartilhamento do conhecimento. Este contexto de solicitude entre as pessoas contempla o 

ambiente de confiança mútua, empatia, acesso à ajuda, leniência no julgamento, coragem para 

admitir e expor experiências, opiniões ou proporcionar feedback.  

Nesta base tende a florescer redes de conhecimento e as comunidades de prática como 

espaços de interação para compartilhar informações, conhecimento e ampliar as habilidades 

dos colaboradores de forma mais centrada. Assim, são considerados modelos de colaboração 

entre as pessoas de uma mesma organização ou entre organizações com interesses comuns, 

independentemente do porte.  

Elas reúnem pessoas com domínios de conhecimento em especialidades distintas ou não, 

mas dispostas a compartilhar, ganhar experiência e manter-se atualizado na área, 

proporcionando fortalecimento de suas habilidades e satisfação. 

Partem de um convite para um propósito, uma preocupação comum ou interesses 

similares (descobrir oportunidades; desenvolver soluções, idéias e processos que atendam às 

necessidades; aprender melhores práticas; buscar soluções aos problemas recorrentes; dar ou 

receber auxílio). Também depende da efetiva participação e interação dos membros, 

entretanto é previsível que haja pessoas com participação mais periférica. Assim, é 

interessante a definição de regras para participação como também procurar renovação. 

Verifica-se entre os pesquisadores a preferência pela modalidade de adesão voluntária e 
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autonomia do grupo, pois desta maneira podem aumentar ou diminuir a capacidade de se 

desenvolver a depender do nível de interesse dos participantes. 

Para ter melhor produtividade considera-se a definição de papeis um contributo para 

organizar, orientar e dirigir os trabalhos entre os participantes. Além disso, para manter em 

alto nível o comprometimento há necessidade de articulação, coordenação, liderança, 

comunicação aberta, recursos tecnológicos e financeiros que dêem suporte para efetivar a 

interação.  

Ao possibilitar conectar locais de conhecimentos especializados a pessoas isoladas, 

tornam o aprendizado mais rápido e auxiliam na definição do conhecimento a ser 

desenvolvido na organização e quais valem a pena ser codificado.  

Então se observa a maximização da aplicação dos conhecimentos individuais para 

atingir os objetivos organizacionais, ampliando a utilização de recursos disponíveis e 

aumentando a produtividade.  

Deste modo, agem como disseminadoras, mobilizam recursos e melhoram a eficiência. 

Podem criar ferramentas, padrões, normas, projetos, manuais e outros documentos ou elas 

podem simplesmente desenvolver um entendimento tácito daquilo que compartilham.  

Atuam tanto nos espaços reais quanto nos virtuais, um não exclui o outro. Considera-se 

importante a utilização de métodos para monitorar e avaliar as atividades, pois os fluxos da 

informação e do conhecimento têm influência dos vínculos que são configurados e 

reconfigurados em virtude de não possuir limites e serem ambientes de interação. 

Estas características evidenciam que a formação de redes e comunidades de prática pode 

contribuir naquilo que a instituição “não sabe que sabe” e aprimorar sua eficiência.  

Verifica-se que a dinâmica da gestão do conhecimento desenvolvida na proposta de 

Nonaka & Takeuchi (1997) como também de Davenport & Prusak (2003) tornam mais claro a 

importância dos espaços de interação. 

Portanto, as redes de conhecimento e comunidades de prática tornam-se facilitadores no 

processo de gestão do conhecimento por proporcionar um espaço de interação, ambiente de 

sinergia e estimulo a criação e compartilhamento do conhecimento.  

No próximo capítulo são abordadas duas experiências de gestão do conhecimento no 

setor público para contribuir na análise de como podem ser inicializados os projetos. 
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4 EXPERIÊNCIAS NO SETOR PÚBLICO 

Este capítulo aborda iniciativas de gestão do conhecimento de instituições públicas para 

verificar as experiências de compartilhamento do conhecimento, com foco nas oportunidades 

e desafios. As organizações escolhidas têm suas práticas tratadas na literatura da área de 

gestão do conhecimento.  

Deste modo, este capítulo é fruto do exame bibliográfico das experiências de 

compartilhamento do conhecimento no Serviço Federal de Processamento de Dados – 

SERPRO e na Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Curitiba – SMRH. 

4.1 A Experiência no Serviço Federal de Processamento De Dados – SERPRO 

O Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO foi criado pela Lei 

4.516/1964 com vinculação ao Ministério da Fazenda para execução, com exclusividade, de 

processos eletromecânicos ou eletrônicos, de todos os serviços de processamento de dados e 

tratamento de informações, necessários aos órgãos do Ministério da Fazenda a execução de 

serviços congêneres que venha a contratar com outros órgãos da administração federal, 

estadual ou municipal (Brasil).  

Assim, é uma empresa pública de direito privado cujos produtos e serviços prestados 

estão inseridos na vida econômica e social do governo, empresas e cidadãos. Entre as 

soluções tecnológicas cita-se: ComprasNet, Comprot-web, RAIS, Declaração de Imposto de 

Renda, ReceitaNet, liberação da restituição do IR, Renach, Renainf, Renavam, SIAFI, SIAPE, 

SIASG, SIORG, SISCOMEX, SISPAGON, Certificação digital, Programa de Frequência 

Escolar, Balcão Virtual do Serviço de Patrimônio da União, Cadastro de Pessoas Físicas, 

certidões (IPEA, 2004; Carvalho, 2008; SERPRO). 

O assunto Gestão do Conhecimento passou a ser tratado de forma mais consistente a 

partir de 1997, desde então, o SERPRO vem implementando um modelo que derivou do 

próprio modelo de gestão da empresa. Santos et. al. (2001) considera que esta iniciativa é uma 

das precursoras no Brasil.  

A Missão da empresa se traduz em “prover e integrar soluções em Tecnologia da 

Informação e Comunicações para o êxito da gestão das finanças públicas e da governança do 

Estado em benefício da sociedade”. Para Carvalho (2008) é esta missão que inspira a política 

de gestão do conhecimento no SERPRO, a qual foi aprovada em 2000 e teve a instituição do 

comitê permanente de representantes.  



Capítulo 4 Experiências no setor público
 

 67

A implantação do processo corporativo de gestão do conhecimento se deu após estudos 

de grupos estratégicos, forte benchmarking com empresas e prestadoras de serviços e com 

base em iniciativas de duas Unidades de Gestão, no ano de 1999, como apoio à Direção nos 

assuntos comuns à Organização (Santos et. al., 2001). Desde o início do processo a alta 

administração tem alocado recursos para treinamento, MBA e realização da semana do 

conhecimento, workshops (IPEA, 2004).  

O modelo de gestão do conhecimento da empresa, segundo Carvalho (2008) tem 

estrutura matricial constituída de comitês e grupos de trabalho interáreas, designados 

formalmente pela Diretoria e Decisões Setoriais. Na sua constituição prevê: 

 Políticas que visam preservação do conhecimento organizacional necessário ao 

funcionamento da empresa, à prestação dos serviços aos clientes e à continuidade dos 

negócios. 

 Conjunto de práticas empresariais como benchmarking, comunidades e fóruns 

(virtuais e presenciais), gestão eletrônica de documentos, mapeamento do 

conhecimento, memória organizacional, mentoring, sistema de Workflow, 

Universidade Corporativa – UniSerpro. 

 Componentes e instrumentos tecnológicos como o Portal Serpronet (intranet), Árvore 

do Conhecimento, Base de Conhecimento, Sistema Perfil. 

 Pessoas envolvidas e responsabilidades: Diretoria – responsável pela política; 

Coordenação da gestão do conhecimento – orientar e coordenar a implementação com 

os Comitês; Área de Sistemas Internos – apoio tecnológico; Unidades organizacionais 

– implementa em suas áreas; Funcionários – registram, compartilham e reutilizam 

conhecimentos por meio das práticas adotadas. 

 Proteção ao conhecimento pela política da empresa de propriedade intelectual, política 

de segurança, controles de acesso, código de ética envolvendo funcionários, 

fornecedores e clientes. 

Segundo Santos et. al. (2001) e Schlesinger et al. (2008) a gestão do conhecimento do 

SERPRO se desdobra nos subprocesso:  

 Gestão dos conhecimentos organizacionais – criação, captação, registro, análise, 

distribuição, compartilhamento e reutilização; 

 Gestão das competências institucionais e individuais – mapeamento das competências 

institucionais e individuais; 

 Gestão dos talentos humanos - estabelece diretrizes para a gestão da alocação de 

pessoas aos times, por intermédio da identificação e definição dos Perfis adequados às 
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atividades a serem executadas e aos resultados a serem alcançados, considerando, 

ainda, gestão das necessidades de formação de substitutos e parceiros e proteção do 

conhecimento organizacional nos eventos de movimentação de empregados e de 

contratação de terceiros.  

 Busca de Melhores Práticas – incentivar a busca permanente interna e externa para a 

melhoria contínua dos processos com o aproveitamento dos esforços já realizados;  

 Desenvolvimento de Pessoas – programas de educação, treinamento e 

desenvolvimento de competências de acordo com as necessidades identificadas;  

 Aprendizagem Organizacional – aprender melhor e em menor espaço de tempo, 

obtendo e mantendo vantagem competitiva e considerando aspectos relevantes como 

questionamento, experimentação, comunhão de propósitos, visão comum, combinação 

de diferentes pontos de vista para aumentar a compreensão da questão ou tema a ser 

tratado; e  

 Comitê Permanente de Representantes GCO – a partir de designação formal, constitui-

se em uma rede de pessoas. 

Para Schlesinger et al. (2008) as atividades são concretizadas de duas formas: pela 

Comunidade SERPRO de conhecimentos (presencial e virtual) e pelo Mapeamento dos 

conhecimentos organizacionais. Além destas Santos et. al. (2001) relaciona outras práticas de 

gestão do conhecimento que foram estruturadas, documentadas e instituídas no SERPRO, 

gestão de competências, ensino a distância, sistematização de melhores práticas.  

A política de gestão do conhecimento busca estender a todas as áreas estas práticas e os 

principais meios de divulgação são a agência de notícias do portal corporativo, a semana do 

conhecimento e o comitê de gestão do conhecimento. A empresa incluiu ainda a gestão do 

conhecimento no Prêmio Serpro de Qualidade (PSQ) (IPEA, 2004). 

Para Carvalho (2008) o processo de gestão do conhecimento tem beneficiado a empresa 

em vários aspectos. Destacam-se algumas vantagens em linhas gerais:  

 Para os funcionários – a capacitação e desenvolvimento profissional; a otimização de 

atividades pela reutilização de conhecimentos; o sistema Perfil que se refere “o que os 

funcionários sabem”; o plano de gestão de carreiras que inclui “o que os funcionários 

precisam saber”; incentivo à educação superior, pós-graduação, línguas estrangeiras. 

 Para a empresa – o registro e compartilhamento de idéias, experiências e informações; 

disseminação e preservação do conhecimento organizacional; aumenta a expertise das 

equipes; descoberta de novas oportunidades de negócios; inovações;  
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 Para os clientes – qualidade nos produtos e serviços e a agregação de valor; suporte 

virtual à Central de Atendimento por comunidades de especialistas;  

 Para o cidadão – inclusão digital; canal interativo com o governo; serviços que 

atendam suas necessidades.  

O compartilhamento trouxe vários benefícios, como o incremento de equipes 

interdepartamentais, as comunidades de prática e o conteúdo armazenado no portal 

corporativo, que permitiu saber o que as pessoas sabem (IPEA, 2004).  

Oliveira & Alves Filho (2008) analisando o caso SERPRO-Recife mencionam algumas 

medidas para facilitar as trocas entre as pessoas, como por exemplo, mudanças de leiaute das 

salas de cada divisão; projeto de socialização dos novos funcionários com os grupos de mais 

tempo na empresa; iniciativas para valorizar a autonomia das pessoas colocando-as em 

equipes multifuncionais como consultor dos processos.  

A criação de fóruns (presenciais e virtuais) nos quais os funcionários pudessem discutir 

e trocar conhecimentos sobre temas de interesse comum, dentro da perspectiva de retenção de 

talentos, fez com que atualmente na empresa existam diversas comunidades consideradas 

como oportunidades para o compartilhamento de informações, idéias e experiências que 

podem contribuir para a solução de problemas e o aperfeiçoamento de processos e atividades 

(Schlesinger et al., 2008).  

O esquema corporativo denominado “Ação Corporativa em Nível Regional – ACNR” é 

abordado por Oliveira & Alves Filho (2008) como uma solução encontrada para superar 

obstáculos ao contexto do compartilhamento do conhecimento na Regional SERPRO-Recife.  

Conforme estes autores a proposta do ACNR é reunir quinzenalmente os chefes de sete 

divisões locais para debaterem problemas e avaliarem as atividades de suas unidades, conta 

também com o sistema de rodízio entre eles a cada três meses na função de coordenador da 

ação. Com isso obteve a solução para o problema de integração organizacional, dificuldade 

herdada da própria estrutura com separação departamental, vários níveis de hierárquicos e 

atuação independente de cada divisão. Para romper a barreira com os processos 

comunicativos e decisórios, a prática da ACNR mostrou-se reveladora, pois os chefes nas 

reuniões sentiam um clima mais favorável à colaboração que à competição, passaram a ter 

uma visão mais holística de todas as áreas e estavam estimulados a resolvê-los em conjunto. 

Segundo Carvalho (2008) um desafio é apontar qual estratégia conduziu àquele 

resultado, que envolve ativos tangíveis e intangíveis, e não a outros. No caso SERPRO, a 

autora menciona que um conjunto de fatores tem contribuído para os resultados favoráveis, 
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tais como o processo de aprendizagem, a solução de problemas relevantes, a explicitação de 

estratégias, cultura organizacional. 

Oliveira & Alves Filho (2008) realçam que a trajetória do SERPRO mostra que o 

processo não é fácil nem simples, especialmente, quando a proposta é compartilhar 

conhecimento e torná-lo acessível a quem necessita.  

Uma grande referência no SERPRO é que apesar de ser uma empresa de Tecnologia de 

Informação – TI, segundo IPEA (2004), desde o início entendeu-se que a gestão do 

conhecimento era bem mais abrangente que a TI. A tecnologia é apenas um meio, a mudança 

de comportamento é fundamental. Esta é uma das lições aprendidas com a experiência de 

institucionalizar a gestão do conhecimento. 

4.2 A Experiência na Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Curitiba – SMRH  

A Secretaria Municipal de Recursos Humanos – SMRH faz parte da administração 

direta da Prefeitura Municipal de Curitiba, criada pela Lei 7.671/1991. São de sua 

competência a política geral de recursos humanos, o planejamento operacional e a execução 

das atividades; o controle documental da Legislação Municipal; o assessoramento aos demais 

órgãos do Município na sua área de competência; a administração das dotações atribuídas às 

diversas unidades orçamentárias relativas ao sistema central que representa e outras atividades 

correlatas (Curitiba). 

A Prefeitura Municipal de Curitiba desde 1997 vem trabalhando uma gestão que se 

relaciona com a comunidade e valoriza seus funcionários municipais. Existem vários projetos 

desenvolvidos nesta perspectiva e a SMRH alinhada ao plano de governo iniciou projetos 

voltados para a gestão do conhecimento. Entre outros projetos, dentro de um plano maior, foi 

concebido o “RH-Aprender” que está no planejamento estratégico da SMRH (Silva, 2004; 

Silva, 2008; Schlesinger et al., 2008).  

Para proporcionar os primeiros contatos dos colaboradores com o tema gestão do 

conhecimento realizou-se um processo de conscientização através de palestras com 

especialistas, divulgação por meio do envio de textos, seminários, realização de reuniões 

específicas, visitas aos núcleos setoriais de RH e diversos órgãos da prefeitura (Schlesinger et 

al., 2008). 

A construção do projeto envolveu os colaboradores da própria SMRH com seus talentos, 

ou seja, não houve investimento em consultoria e nem aquisição de software. Para tanto, o 

projeto passou pelas seguintes fases:  
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 Coleta, seleção e organização do material científico relacionado à gestão do 

conhecimento – matérias publicadas em revistas, pesquisas na internet, cursos, artigos 

e dissertações de mestrado.  

 Leitura e estudo crítico por um grupo de colaboradores com pouca ou nenhuma 

informação a respeito de gestão do conhecimento.  

 Após consolidação do grupo, realizou-se brainstormings e posterior classificação das 

linhas de ação de gestão do conhecimento que deveriam ser adotadas no setor público, 

o que serviu como uma visão sistêmica para a ação do projeto. 

 A abordagem sistêmica de gestão do conhecimento foi tratada em quatro dimensões 

com os seguintes objetivos de cada grupo: pessoas – criar ambiente de aprendizado 

permanente com oportunidades de crescimento e valorização; tecnologia da 

informação – implementar sistema que disponibilize informações através de diversos 

aplicativos compartilhados; pesquisa e desenvolvimento – pesquisar inovações que 

possam ser adaptadas e desenvolvidas na Prefeitura; e gestão – propiciar aos 

colaboradores os meios necessários para desenvolver os trabalhos, incluir 

multiplicadores e disseminação. 

 Elaboração do projeto alinhado ao plano de governo municipal, plano estratégico da 

SMRH, o Programa de Qualidade do Governo Federal (PQGF) e o sistema de 

indicadores gerenciais da SMRH4. 

 Submissão do projeto elaborado à alta direção da SMRH para uma análise crítica e, 

posterior, consolidação e aprovação através de um seminário específico envolvendo o 

corpo gerencial e a alta direção da secretaria (Schlesinger et al., 2008). 

O projeto é dividido em operações as quais são subdivididas em ações e estas em 

atividades, com definição de produto, nome do responsável e prazos de realização. É 

gerenciado por um coordenador e acompanhado em reuniões semanais (Silva, 2004).  

Tem como objetivo estratégico o desenvolvimento de um sistema de gestão estratégica 

do conhecimento tendo como metas a disponibilização de informações por meio virtual, a 

criação de um ambiente de aprendizado, a mobilização dos colaboradores para soluções, 

comprometimento e satisfação das pessoas (Silva, 2004).  

Para incentivar o pensamento criativo e inovador são citadas algumas ações: 

                                                 
4 O sistema de indicadores gerenciais da SMRH inclui a análise das despesas de pessoal, o resultado das 
pesquisas de satisfação dos usuários e clima organizacional, os relatórios das atividades locais de trabalho (Silva, 
2004). 
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 O compartilhamento de conhecimento internamente pelo programa “quem sabe 

ensina” e pelas reuniões nos diversos níveis;  

 A pesquisa de novas tecnologias, produtos, serviços e processos pela participação dos 

colaboradores em congressos, seminários, fóruns;  

 O estabelecimento de parcerias com instituições de ensino em os colaboradores são 

motivados a cursar pós-graduação e por onde os alunos da Universidade Tecnológica 

do Paraná – UTFPR e da Universidade Federal do Paraná – UFPR atuam na prefeitura 

por meio de estágios; 

 Há grupos de estudo para o desenvolvimento de novas tecnologias e processos de 

trabalho, que visitam diversas organizações para identificar melhores práticas e 

adequação delas ao serviço público (Silva, 2004; Schlesinger et al., 2008). 

Segundo Schlesinger et al. (2008) os principais atores das melhorias na cidade de 

Curitiba são os funcionários públicos por serem os responsáveis pelas inovações 

implementadas e como usuários são sensíveis às melhorias e aperfeiçoamento ao longo do 

tempo. Para os autores o clima organizacional contribui para que os colaboradores a 

transformem informações em conhecimentos, os quais são disponibilizados e estão de acordo 

com os valores da sociedade contemporânea. 

Para Silva (2004) as principais ações foram sustentadas com a motivação dos 

colaboradores, o modelo de reuniões, o desenvolvimento da linguagem comum, a divulgação 

dos valores por meio da utilização de metáforas, trabalhos em grupos matriciais e a cultura 

organizacional. 

Procurou-se de forma gradativa engajar colaboradores de outras secretarias que 

estivessem dispostos a liderar a implementação do sistema de GC de forma plena em toda 

Prefeitura. Contudo, testaram-se em caráter piloto na própria SMRH cada produto resultante 

do projeto para posterior implantação de forma gradativa nas demais Secretarias (Schlesinger 

et al., 2008). 

Para a SMRH implementar uma efetiva parceria de gestão de pessoas foi necessário 

tornar a gestão dos projetos com estrutura matricial, descentralização do poder de decisão e de 

execução das atividades, diminuição de níveis hierárquicos, desenvolvimento das habilidades 

dos colaboradores, acompanhamento da produtividade (Silva, 2004). 

Como oportunidades identificaram-se a democratização do acesso à informação e 

construção do conhecimento, crescimento e valorização dos funcionários (Silva, 2004; 

Schlesinger et al., 2008). 
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Silva (2004) identificou junto aos entrevistados algumas barreiras ao compartilhamento 

do conhecimento:  

 Apropriação ilícita do conhecimento – algumas pessoas apropriam do conhecimento 

como sendo delas, isso gera receio para se falar abertamente tudo que se conhece. 

 Os círculos de amizades onde as pessoas falam mais abertamente – se a pessoa é bem 

relacionada recebe. 

 O processo de comunicação, as habilidades de discutir e resolver problemas concretos. 

 Dificuldade das pessoas em ensinar e aprender.  

Os colaboradores envolvidos enquanto usuários cidadãos da cidade de Curitiba têm os 

projetos Faróis do Saber, Digitando o Futuro, Inter Clique e Banco de Sucessos. Enquanto 

colaboradores da SMRH têm disponibilizado para si o portal RH 24h, Banco de Idéias, 

Enciclopédia de Talentos, Quem Sabe Ensina e Biblioteca Virtual. 

4.3 Síntese 

Nos dois casos mencionados, verifica-se, que há apoio da direção, como também a 

participação dos funcionários. Há um plano estruturado de atividades bem como a definição 

de responsáveis, incluído o coordenador. Observa-se que é investido tempo na realização de 

estudos em grupo, participação em feiras, congressos, seminários, benchmarking, reuniões. 

No processo de conscientização têm-se programas de pós-graduação, palestras, seminários, 

workshop e outros. Em ambos é verificado um clima de colaboração, desenvolvimento de 

uma linguagem comum, motivação de funcionários e investimento em capacitação. Existe 

uma visão corporativa para implementação da gestão do conhecimento em todas as áreas e o 

alinhamento com programas de qualidade. Em ambos os casos é utilizado estrutura matricial 

no processo da gestão do conhecimento. 

O compartilhamento de conhecimento dá-se por meio da utilização de portal corporativo 

bem como por intermédio das comunidades de práticas, reuniões, comitês, ensino a distância 

e grupos de trabalho. 

Nos dois casos evidenciam-se benefícios para os funcionários, organização e sociedade. 

O maior desafio é a participação e envolvimento das pessoas, especialmente, diante das 

crescentes demandas do dia-a-dia que determinam as prioridades e tomam a atenção. 

Assim, o próximo capítulo busca evidenciar a realidade dos recursos humanos do IBGE 

nos estados de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte com a finalidade de 

delinear diretrizes para avançar a eficiência em suas atividades a partir dos princípios de redes 

e comunidades de prática, como facilitadores no processo de gestão do conhecimento. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA APLICADA 

A pesquisa de campo visa identificar oportunidades e desafios da realidade dos RH para 

viabilizar a fluidez da informação e do conhecimento em busca de aprimorar a eficiência a 

partir da formação da rede de conhecimento e comunidades de prática que os interligue. Para 

tanto, a análise dos resultados é apresentada em cinco subitens, a começar pelas características 

dos informantes e, em seguida, pelas suas percepções em relação aos recursos humanos, 

gestão do conhecimento e formação de redes e comunidades de prática. Por fim, é feita uma 

síntese para guiar as considerações finais. 

Por percepção consideram-se duas definições: Dicionário Houaiss (2001, p.2183) “ato 

ou efeito de perceber, consciência de alguma coisa ou pessoa, impressão ou intuição”; e 

segundo Sheth et. al. (2001, p. 286) “é o processo pelo qual um indivíduo seleciona, organiza 

e interpreta a informação que recebe do ambiente”. 

A pesquisa utilizou o questionário semi-estruturado, combinando perguntas abertas e 

fechadas. Nas perguntas abertas procurou-se identificar aspectos similares para categorizar e 

evidenciar o percentual de entrevistados que comentou um mesmo item. No transcorrer da 

análise, para reforçá-la, são utilizadas transcrições das opiniões dos entrevistados. Nas 

questões fechadas foi apresentada uma escala para que o entrevistado classificasse sua 

percepção. Em algumas destas escalas incluiu-se a alternativa sem opinião formada que 

permite identificar, especialmente, até onde os stakeholders conhecem ou não a realidade.  

O quantitativo de entrevistados é vinte e quatro e, na maioria das análises, estão 

classificados em três grupos, que representam as visões externa, gerencial e operacional, 

sendo oito em cada. No primeiro, quatro não trabalham no RH, aqui nomeados usuários, e 

quatro trabalham na Coordenação dos Recursos Humanos – CRH na sede do IBGE. Estes são 

considerados visão externa por trabalharem no Rio de Janeiro e não terem a convivência 

diária aos RH estaduais, embora deem orientações e tratam dúvidas. No segundo grupo, os 

entrevistados são colaboradores do RH que exercem funções de gerência e supervisão nos 

estados de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. O último é composto por 

colaboradores do RH nos mesmos estados.  

5.1 Características dos Informantes 

Nesta parte da pesquisa verificam-se as características dos informantes para 

identificação do perfil dos entrevistados, discriminadas em gênero, idade, tempo de serviço, 
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perspectivas de aposentadoria, escolaridade, capacidade profissional, experiências anteriores, 

dificuldades e qualidades profissionais que consideram úteis para a organização. Esta visão 

propicia uma melhor contextualização para as análises descritas nos próximos subitens. 

A Figura 5.1(a) expõe que a maioria dos entrevistados é do gênero feminino. Observa-se 

também uma maior presença deste gênero entre aqueles que exercem funções de confiança, 

como gerência e supervisões de RH, indicado na Figura 5.1(b). Em dezembro de 2009, do 

total de 73 pessoas exercendo função de confiança nos RH da instituição, 60% são do sexo 

feminino e esta realidade também se reflete entre os demais colaboradores desta área (IBGE).   
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(a) Todos os informantes 
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(b) Informantes por categoria 
Figura 5.1 – Gênero dos informantes 

Fonte: Dados da pesquisa 

Entre os entrevistados, 21% declararam que, apesar de poderem sair da instituição por 

ter completado as regras para aposentadoria, fizeram a opção por permanecer em atividade. 

Dentre as razões, alguns sentem que ainda podem contribuir, outros que não estão preparados 

para sair da instituição e alguns alegam perda financeira. Há também outros 17% que 

declararam o desejo da aposentadoria, embora ainda não tenham completado os requisitos 

legais. Neste caso, alguns manifestaram desmotivação e, outros, o curto prazo para completar 

o direito a aposentadoria.  

Para elucidação, a Figura 5.2 mostra que 79% estão acima dos 40 anos de idade e 71% 

com 20 anos ou mais de tempo de serviço. Também revela que há renovação no quadro de 

pessoal, representados pelos 13% com até 29 anos de idade e quatro anos de tempo de 

serviço. Entretanto, de acordo com os entrevistados, a renovação é pequena e, ainda, há 

pedidos de exoneração (saída). A falta de pessoal é indicada por 33% como um dos principais 

problemas que dificultam os avanços no RH. 
Enfim agente iniciou os trabalhos das parcerias que o IBGE solicitou, muito 

interessante, mas não conseguimos concluir exatamente pela falta de pessoal. E assim, 

muito trabalho agente inicia e não consegue levar adiante pela falta de pessoal 

(Informante O). 
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Figura 5.2 – Idade e tempo de serviço dos informantes 

Fonte: Dados da pesquisa  

Assim, percebe-se a necessidade de renovação do quadro de pessoal e o resgate da 

motivação dos colaboradores que ainda vão permanecer na instituição, além da adoção de 

estratégias para não perder o conhecimento daqueles que estão prestes a sair.  

Entre os entrevistados, 62% possuem graduação ou titulação superior, conforme ilustra a 

Figura 5.3. Entretanto, apenas 33% são da carreira de nível superior. 

17%

21%

29%

29%

4%0%

Ensino médio     Superior incompleto Superior completo
Pós-graduação  Mestrado                  Doutorado  

Figura 5.3 – Escolaridade dos informantes 
Fonte: Dados da pesquisa 

Esse fato é corroborado com a opinião de 59% dos entrevistados que se consideram com 

capacidade superior aos trabalhos que vem executando, enquanto 33% consideram algumas 

vezes superior. No primeiro grupo, a maioria pertence à carreira de nível médio no IBGE, 

possui mais de 20 anos na instituição e todos tiveram experiências em funções de confiança e 

metade está em exercício. 

Entende-se que considerar a capacidade profissional superior aos trabalhos que executa 

pode representar pessoas que não reconhecem a importância da atividade ou não estão 
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adequadamente aproveitadas, poderiam oferecer mais do que lhes é solicitado. Entretanto, não 

quer dizer sobrecarregá-las, mas sim resgatar qualidades e capacitação que possam somar. 

Todos os informantes se identificam com a instituição, alguns demonstram com bastante 

intensidade que querem continuar contribuindo para melhoria, enquanto outros mencionam 

algumas ressalvas. Entre as declarações, destacam-se as seguintes:  
O IBGE mudou muito nos últimos anos, mas tem uma expressão ‘vestir a camisa da 

instituição’ [...], um vínculo muito forte com a instituição, como se fosse um vínculo 

da própria família (Informante N). 

Eu me identifico com a instituição no momento que eu tenho aquela vontade de vir 

trabalhar, de realizar, fazer bem feito. Eu gosto do que faço. Em outros momentos eu 

não me identifico [...]. Falo de investimento no sentido capacitação e valorização do 

servidor. Acho a área administrativa meio esquecida.  Tudo que você vai sugerir 

dentro da área administrativa tem um monte de barreira. Acaba que você vai parando, 

vai parando. [...] Você fica presa no papel, fica um pouco sufocada (Informante O). 

Nas entrevistas 17% declaram interesse de estar atuando em sua área de formação, ter 

novas experiências em outras áreas.  
Meu interesse de fato é contribuir mesmo, aprender, não me acomodar, mesmo 

estando em funções às vezes um pouco desvirtuadas da minha formação. [...] 

Trabalhar em outras áreas do IBGE, experimentar outros caminhos no IBGE, aprender 

muito e contribuir para a modernização do órgão. Acho que é o que tem de melhor no 

IBGE em comparação a outros lugares que já trabalhei. Um processo de modernização 

constante. Eu gostaria muito de fazer parte disso (Informante I). 

No IBGE existem duas grandes áreas de atuação, a de pesquisa (AP) e a administrativa 

(AA), sendo que não existe uma carreira específica que vincule o colaborador naquela 

atividade por toda a vida profissional. A Figura 5.4 mostra que 50% dos entrevistados 

possuem experiência nas áreas de pesquisa e administrativa. 

 
Figura 5.4 – Experiência no IBGE 

Fonte: Dados da pesquisa 

A experiência em outras organizações e até mesmo em diferentes atividades no próprio 

IBGE, para 96% dos entrevistados foram consideradas importantes para ampliar a visão e 

AA – Área Administrativa | AP – Área de Pesquisa

AP AA 
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tomar decisões atualmente. A Tabela 5.1 apresenta esta relação para os entrevistados nos 

quatro estados.  

Tabela 5.1 – Relação entre a experiência anterior ao IBGE e tempo de atuação no RH. 

Tempo de atuação no
RH dos quatro estados 

Tem experiência anterior 
ao IBGE na área de RH 

Tem experiência anterior 
ao IBGE em outra área 

Não tem experiência 
anterior ao IBGE 

≤ 1 ano - 4% 8% 
De 2 a 4 anos 8% 4% 8% 
De 5 a 8 anos - 17% - 
≥ 9 anos 8% - 8% 
Total  16% 25% 24% 

Fonte: Dados da pesquisa 

Esta realidade é bastante propícia para avançar no aprendizado e na melhoria dos 

trabalhos, pois a maioria já possui uma noção razoável do dia-a-dia das atividades. 

Entre as oportunidades profissionais, a quase totalidade dos entrevistados declara ter 

assumido alguma função de confiança em sua vida profissional. A Figura 5.5 ilustra essas 

experiências distribuídas em diversas áreas. 
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Figura 5.5 – Áreas de atuação em função de confiança 

Fonte: Dados da pesquisa 

Ao mesmo tempo, 29% dos informantes manifestaram interesses por trabalhar em 

diferentes projetos, como a imagem do RH, a qualidade de vida, descentralização das 

atividades da unidade pagadora, entre outros. Entretanto, alguns alegam dificuldades para 

colocá-los na prática. 

Na auto-avaliação dos entrevistados, as principais e mais mencionadas qualidades que 

eles consideram úteis à instituição são: comprometimento, responsabilidade, dedicação, 

perseverança, organização, facilidade em lidar com pessoas, paciência e vontade de aprender. 
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Diante do exposto, as características aqui apresentadas evidenciam oportunidades para 

aplicar melhor os pontos fortes e, ao mesmo tempo, atuar nas limitações. A Tabela 5.2 

apresenta um resumo dos pontos fortes e fragilidades identificadas neste subitem. 

Tabela 5.2 – Resumo dos pontos fortes e fragilidades identificadas 

Características de pontos fortes Características de fragilidade 
Identificação com a instituição Pequena renovação do quadro de pessoal 
Almejar novas experiências Sinais de desmotivação dos colaboradores 
Experiência em áreas diversas Pessoas não adequadamente aproveitadas  
Iniciativas em realizar novos projetos Dificuldade no desenvolvimento de novos projetos
Qualidades individuais captadas na auto-avaliação Pouca capacitação e valorização do servidor 

Fonte: Dados da pesquisa 

Identifica-se, portanto, a necessidade de resgatar a auto-estima e a motivação das 

pessoas, o que contribui para um ambiente de compartilhamento do conhecimento. Como 

resultado, há um aumento da eficiência da prestação de serviço da instituição.  

5.2 Percepção Geral a Respeito dos Recursos Humanos 

Para examinar as percepções dos entrevistados a respeito dos recursos humanos nos 

quatro estados pesquisados que compõem uma Unidade Pagadora do IBGE, é necessário 

esclarecer que existem atividades comuns entre eles, mas também outras complementares em 

que os colaboradores do RH em Recife dão suporte aos estados de Alagoas, Paraíba e Rio 

Grande do Norte.  

A identificação do que consideram ser a missão do RH, as qualidades e os problemas 

desta área, captados por meio de questões abertas estão categorizadas nas Tabelas 5.3 e 5.4.  

Tabela 5.3 – Características mencionadas como a missão do RH. 

Características Visão 
gerencial

Visão 
operacional 

Visão 
externa Total 

Cuidar do bem estar no trabalho, buscar motivar os
funcionários, qualidade de vida, saúde ocupacional. 29% 29% 21% 79% 

Orientar e acompanhar a aplicação dos benefícios,
direitos e deveres. 21% 21% 17% 59% 

Promover capacitação 21% 8% 13% 42% 
Satisfação ao público interno e externo no atendimento 17% 8% 13% 38% 
Promover a integração dos funcionários 8% 8% 13% 29% 
Adequar perfil dos funcionários às atividades 13% 4% - 17% 
Ter disponível as informações funcionais - 4% 4% 8% 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Observa-se na Tabela 5.3 que algumas características foram comentadas pelos três 

grupos, indicando coerência e interesses similares nas percepções dos entrevistados, com uma 

visão de RH para além de departamento de pessoal, o qual se envolve com pagamento e 

papéis processuais. 

A Tabela 5.4 apresenta a síntese das qualidades que os informantes veem nos RH e dos 

problemas que dificultam os avanços.  

Tabela 5.4 – Qualidades e problemas nos recursos humanos dos quatro estados 

Qualidades nos recursos humanos Quant.Problemas que dificultam os avanços do RH Quant.
Abertura para fazer o trabalho, buscar
inovação e aprender coisas novas. 29% Falta de treinamento, capacitação, qualificação. 42% 

Cortesia e bom atendimento. 29% Falta de pessoal. 33% 
Força de vontade, dedicação, determinação e
persistência. 29% Dependência em relação à gerência e coordenação 

do RH. 29% 

Integração, interação, dinamismo e trabalho
em conjunto. 21% Falta motivação, pessoal disposto a trabalhar, 

comprometido. 29% 

Gostar da atividade que faz. 21% Falta apoio da direção ao RH, oportunidade de vez 
e voz, pouca valorização da área administrativa.  25% 

Pessoas empenhadas no cumprimento de
prazo. 17% Falta de meios adequados (ar condicionado, rede 

de informática mais estável, equipamento). 25% 

Bom ambiente de trabalho, aproximação entre
líderes-liderados e gerência-supervisão. 13% 

Redistribuir as tarefas de forma mais equânime 
evita centralização dos processos e melhora a 
produtividade. 

21% 

Avanços tecnológicos (disponibilidade de
serviços na intranet, cada funcionário com um
computador). 

13% Falta de comunicação entre os membros, trabalhar 
a relação interpessoal 13% 

Dá mais atenção às pessoas (servidor ativo,
aposentado, temporário). 13% Muitos funcionários estão próximos de aposentar 

somados aos pedidos de exoneração dos novatos 13% 

Funcionários experientes. 13% Resistência a coisas novas, à mudança do estado 
habitual, muitas críticas e pouca colaboração. 13% 

Mobilização nas horas difíceis. 13% Atividade desenvolvida só por uma pessoa. "Ah, 
isso não é comigo é com fulano". 8% 

Solicitude e paciência para explicar ao colega
quantas vezes forem necessárias. 13% Falta da digitalização do material de RH. 8% 

Descentralização de algumas atividades para
as supervisões de RH que tem gerado
satisfação do funcionário. 

8% Faltam planejamento, marketing interno, padrão e 
sistematização dos processos. 8% 

Melhoria no acesso a normas e regimentos. 8% Falta divulgação das alterações na legislação. 4% 
Autonomia das supervisões em relação à
gerência da Unidade Pagadora. 4% Limitação estatutária. 4% 

Fonte: Dados da pesquisa 

Observa-se que entre as qualidades mais lembradas pelos entrevistados estão cortesia e 

bom atendimento, apesar de 8% ter citado problemas no atendimento, especialmente porque 

algumas atividades são realizadas por uma pessoa e na sua ausência não teria outra para dar 

resposta.  
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Tudo que eu precisei no RH, sempre tive. [...] Tem uma coisa que acho que é uma 

falha. ‘Ah, isso não é comigo é com fulano e fulano não está’. Eu acho que isso não 

deve existir (Informante K). 

Dentre as qualidades mencionadas, alguns avanços facilitam a transferência de 

conhecimento, como os serviços na intranet, um computador por funcionário, dar mais 

atenção às pessoas, abertura para inovação, descentralização de algumas atividades dos 

recursos humanos para outros estados. 

A Tabela 5.4 permite fazer comparações entre as qualidades e problemas que se 

complementam para revelar um pouco a vivência do dia a dia. Por exemplo, as qualidades 

como força de vontade, dedicação, determinação, persistência, mobilização nas horas difíceis, 

ajudam minimizar as carências como falta de treinamento, capacitação, qualificação, pouca 

valorização da área administrativa. 
Agente vai realmente aprendendo na marra. Isso é bom por um lado, porque agente 

também não deve ficar parado estático esperando só que o órgão dê o treinamento. 

Mas por outro dificulta muito a velocidade com que as coisas acontecem, agente tem 

que ficar lutando demais para conseguir uma informação que às vezes se tivesse um 

treinamento muito simples, não estou falando de grandes coisas, seria muito mais fácil 

avançarmos nas coisas (Informante I). 

A dependência em relação à gerência e coordenação de RH descrita como problema 

parece contradizer a autonomia das supervisões em relação à gerência da Unidade Pagadora e 

a descentralização de atividades para as supervisões, que tem gerado satisfação. Contudo, 

estas diferentes visões se complementam e evidenciam as mudanças que estão ocorrendo.  
A estrutura de Unidade Pagadora fecha um pouco ainda. Apesar de já ter aberto um 

pouco e de termos um entrosamento bom [...]. Quando tem mais autonomia, tem 

informações dos servidores, pode desenvolver um trabalho bem melhor. Até porque as 

atividades que foram descentralizadas aqui pra gente, a coisa flui mais rápido, o 

atendimento ao servidor é mais rápido. E agente nota a satisfação por parte deles. [...] 

Tanto é satisfatório para o servidor que está sendo assistido como para gente que está 

prestando o serviço a ele. Porque só de você atender de pronto, você já fica também 

satisfeito (Informante R). 

O déficit de pessoal, a falta de motivação, a dependência de outras pessoas em 

determinadas atividades, a dificuldade de acesso às informações e as alterações na legislação, 

são alguns dos motivos que 41% dos entrevistados elencaram para classificar como médio o 

nível de atendimento à demanda dos serviços, indicado na Figura 5.6.  
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Figura 5.6 – Comparação entre o nível de atendimento e a realização dos trabalhos dos RH em termos de 
eficiência 

Fonte: Dados da pesquisa 

Entre as justificativas daqueles 42% que classificaram o nível de atendimento entre 

muito alto e alto, tem-se que o RH é um lugar muito mais procurado pelos funcionários, 

muitas coisas que antes não eram solicitadas passaram a ser. Por outro lado, as razões 

expostas por 13% que classificaram o nível de atendimento baixo são: a falta de treinamento, 

de compromisso, de divulgação das atividades que são realizadas e ainda não estão claras as 

atividades de cada setor. O motivo para 4% não ter opinião em relação ao nível de 

atendimento retrata, por exemplo, a diversidade de legislação de direito adquirido de 

determinadas épocas.  
No RH você nunca vai ter a satisfação plena, vai estar sempre administrando as 

demanda que vão chegando. [...] Sempre vai ter um gargalo em algum momento. 

Infelizmente nunca vai estar 100% com os problemas resolvidos. E no RH as questões 

ainda podem retornar, sempre (Informante Z). 

Ainda na Figura 5.6 se visualiza a comparação entre a classificação dada ao nível de 

atendimento no RH e sua eficiência. Observa-se que a percepção da maioria dos entrevistados 

é de média eficiência, com nenhuma indicação de grau muito alto. 

O princípio constitucional da eficiência impõe ao agente público um modo de atuar que 

não basta que as atividades sejam desempenhadas apenas com legalidade, mas exigindo 

resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento. Na Constituição 

Federal de 1988, artigo 37, § 3° consta a inclusão da participação do usuário para a obtenção 

da prestação de um serviço público de qualidade (Brasil a). 
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A definição para eficiência apresentada aos informantes entende o termo como virtude 

ou característica de conseguir o melhor rendimento com o mínimo de erros e dispêndio de 

energia, tempo, dinheiro ou meios (Dicionário Houaiss).  

Na análise das respostas nota-se que 50% dos informantes diminuíram a classificação 

dada ao nível de atendimento quando questionado o resultado do trabalho em termos de 

eficiência. 

A partir dos resultados da pesquisa na visão geral do RH observa-se que a eficiência 

pode ser influenciada por vários fatores, dentre os quais quatro são abordados na sequência: 

(1) a divisão clara das responsabilidades e tarefas de cada um, (2) interação entre os membros, 

(3) a interação com outros ambientes, interno e externo, (4) evasão de pessoas da área de RH.  

A Figura 5.7 ilustra a divisão de responsabilidades e tarefas sob dois ângulos de visão: 

“para você é clara” e outra “para todos é clara”. 
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Figura 5.7 – A divisão de responsabilidades e tarefas é clara 
Fonte: Dados da pesquisa 

Na visão gerencial, aqueles com mais de 20 anos de serviço afirmam ter clareza da 

divisão de tarefas, enquanto os com menos tempo responderam o contrário. Por outro lado, 

aqueles da visão externa sem clareza da divisão de tarefas, têm a impressão de que tudo está 

na mão da chefia e as pessoas deixam que o chefe resolva. 

Observa-se que na perspectiva “para você é clara” metade dos entrevistados afirmam 

positivo, enquanto na visão “para todos é clara” metade deles afirmam negativo. Isto pode ser 

reflexo de alguns dos problemas mencionados na Tabela 5.4, como por exemplo, falta de 

comunicação entre os membros, falta de pessoal disposto a trabalhar, comprometido, 
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necessidade de redistribuição das tarefas de forma mais equânime, atividade desenvolvida só 

por uma pessoa.  

O segundo fator que influencia positivamente a eficiência do RH, a interação dos 

membros, é reforçado entre as qualidades citadas na Tabela 5.4 como, integração, interação, 

mobilização nas horas difíceis, trabalho em conjunto, ambiente de trabalho, boa aproximação 

entre líderes-liderados e gerência-supervisão. A Figura 5.8 ilustra o nível de interação no RH 

e o grau de importância que os entrevistados dão a esta questão. 
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Figura 5.8 – Interação entre os colaboradores dos recursos humanos nos quatro estados 
Fonte: Dados da pesquisa 

Aqueles que classificam a interação entre avançado e grande, argumentam haver 

amizade e união entre eles, almoços de confraternização e trocas de experiências que facilitam 

o trabalho. Outros afirmam que há demandas emergenciais e as pessoas são convocadas para 

o trabalho, ou seja, ainda não flui normal, considerando a interação intermediária. 

A Figura 5.8(b) mostra que o grau de importância da interação é alto para todos, pois dá 

uma visão global das atividades, ajuda na troca de idéias e discussão de legislação, não deixa 

que o trabalho fique parado quando alguém sair de férias, os trabalhos relacionados melhoram 

na qualidade e há troca de experiências vivenciadas em cada unidade. Logo, depreende-se que 

há uma predisposição das pessoas para a interação e compartilhamento de conhecimento. 
Acho que quanto mais um ajuda o outro, quanto mais interação, há mais suporte um 

do outro. O RH é exemplo para outros setores (Informante Q).  

É importante que todos os servidores da área de RH conheçam as atividades que os 

outros estão fazendo, percebendo a complementaridade que existe entre elas, que 

todos estejam dispostos a se ajudar e buscar soluções inovadoras e conjuntas para 

resolver problemas (Informante U). 

Esta idéia é ratificada pelas respostas dos entrevistados apresentadas na Figura 5.9 que 

são importantes canais para se aperfeiçoar os trabalhos nos recursos humanos. Neste caso, as 

pessoas têm opinião muito próxima uma das outras, indicando oportunidades para aprimorar o 

trabalho por meio do compartilhamento do conhecimento.  
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Figura 5.9 – Oportunidades para aprimorar o trabalho. 
Fonte: Dados da pesquisa 

Este ambiente favorável de troca de experiências entre a gerência de recursos humanos e 

a supervisão pode ajudar resolver problemas em ambas as realidades, somado ao bom 

entrosamento gerência-supervisão (Tabela 5.4) que facilita no aprendizado de todos. 

Boa parte dos entrevistados concorda que há abertura para expor suas necessidades e 

interesses tanto para a gerência como para as supervisões. Isso reforça as qualidades boa 

aproximação líderes-liderados e a abertura para fazer o trabalho (Tabela 5.4) e ainda facilita 

no desenvolvimento de uma linguagem comum entre os membros, considerado um obstáculo 

no processo de compartilhamento do conhecimento. Ter abertura para dialogar, analisar 

soluções ou alternativas a determinadas necessidades e interesses faz como que os membros 

possam compartilhar conhecimento de forma mais intensa.  

No que diz respeito às necessidades e interesses da gerência e das supervisões se são 

claros para todos (Figura 5.9), há predominância da concordância. Acredita-se que isto é 

influenciado com os resultados alcançados pela equipe, ilustrado nas qualidades (Tabela 5.4) 

cortesia e bom atendimento, dar mais atenção às pessoas, mobilização nas horas difíceis, 

buscar inovar mesmo com dificuldades e críticas.  

A Figura 5.10 apresenta a frequência dos trabalhos conjuntos realizados pela gerência e 

supervisões de RH e o seu grau de sua importância.  
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(b) Grau de importância de trabalho conjunto 

Figura 5.10 – Trabalho conjunto entre os recursos humanos dos quatro estados 
Fonte: Dados da pesquisa 

Verifica-se uma relação frequente para a maioria dos entrevistados e entre aqueles que 

consideram “algumas vezes” e “raramente”, manifestam o desejo de realizar mais trabalhos 

em conjunto, pois acreditam que desta forma melhora-se a qualidade do trabalho, além de 

facilitar a criação de padrões. 

Observa-se na figura 5.10(b) que todos os entrevistados classificam o grau de 

importância do trabalho em conjunto em muito alto e alto. Alegam que aprimora o trabalho, 

possibilita trocas de experiências, melhora o suporte, padroniza procedimentos, gera 

conhecimento para todos, contribui na reflexão das especificidades de cada caso. Tudo isso 

torna o atendimento mais ágil e facilita para o público interno e externo.  
Se deixar de interagir, fica sem sintonia, passa alguma coisa despercebida. 

(Informante M) 

Esta integração acaba produzindo dentro do trabalho a sinergia que move as pessoas, 

torna aquele grupo quase uma família, nivela o comportamento. (Informante X). 

Como é importante agente interagir com pessoas que estão fazendo a mesma coisa. 

Elas fazem de forma diferente e acaba fazendo agente pensar na nossa rotina. 

(Informante I) 

Nesta perspectiva, visto que enxergam a necessidade e a vontade de se trabalhar em 

conjunto, com clareza de responsabilidades, compartilhamento do conhecimento e 

fortalecimento de habilidades, além de interesses e problemas em comum nos quatro RH, 

percebe-se um ambiente favorável para se desenvolver redes de conhecimento e comunidades 

de prática. 

Para abordar o terceiro fator que pode influenciar na eficiência do RH, têm-se as Figuras 

5.11 a 5.13 que retratam a interação deles com outros ambientes.  

A Figura 5.11 apresenta diferentes visões sobre a busca dos RH para aprimorar suas 

habilidades por meio da interação com outros ambientes. No geral, a percepção é que existe a 

busca, entretanto, comentaram que muitas vezes não é atendida e nem todas as iniciativas 
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saem como o RH deseja. Em alguns casos, há iniciativa da chefia que, por sua vez, nem 

sempre consegue envolver os colaboradores para efetivar o planejado. 
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Figura 5.11 – Interação dos RH com outros ambientes para aprimorar ou complementar suas habilidades 
Fonte: Dados da pesquisa 

Também se identifica entre os entrevistados dos RH o interesse em trabalhar a interação 

das pessoas independentemente da área de atuação. Percebe-se uma expectativa de RH para 

além de suas atividades “burocráticas”, características colocadas como missão na Tabela 5.3. 

Assim, passa a ser um agente estratégico facilitador que identifica as necessidades das 

diversas áreas, os “nós” do conhecimento (Davenport & Prusak, 2003), discute as possíveis 

soluções, inclusive relacionadas ao compartilhamento do conhecimento.  

Neste sentido, é interessante observar como o RH se relaciona com outros setores do 

IBGE e outras instituições parceiras.  A Figura 5.12 apresenta a frequência desta interação nas 

visões gerencial, operacional e externa. 
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Figura 5.12 – Frequência da interação dos RH com outros setores da Unidade Estadual 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Na visão externa, acreditam que a relação é voltada ao atendimento das demandas, ao 

invés dos RH irem aos funcionários identificar necessidades. A visão operacional enxerga um 

relacionamento ainda modesto devido a uma grande demanda de trabalho. Na visão gerencial, 

a frequência é intensa, pois consideram que há uma grande movimentação em torno da 

contratação e renovação de pessoal por tempo determinado, recepção e coffee break em 

treinamentos e outras atividades. 

Contudo, parece que os RH ainda têm dificuldade em identificar as necessidades das 

diversas áreas, como também buscar habilidades complementares em pessoas de outros 

setores da Unidade Estadual para desenvolver projetos de qualidade de vida no trabalho, 

motivação, capacitação das pessoas e planejar ações de melhorias para a instituição.  

Para examinar a interação dos gerentes e supervisores nas Unidades Pagadoras dentro do 

IBGE, não são consideradas as respostas dos usuários. Deste modo, 80% afirmaram que 

interagem com outras unidades pagadoras, seja por e-mail ou telefone, pois os encontros 

presenciais são poucos. A maioria destes tem mais contato com pessoas que trabalham na 

sede do IBGE, situada no Rio de Janeiro, embora isso não seja exigência institucional, e 

comentam que a interação com outros estados não é intensa e nem constante. Destacam que a 

interação ocorre mais para “apagar incêndio”, resolver problemas, rotinas de serviço, 

esclarecer alguma orientação passada pela Coordenação dos Recursos Humanos – CRH ou 

algum pedido específico que não seja frequente, mas não deixam de propiciar 

aperfeiçoamento do conhecimento de todos. Os outros 20% informaram não ter interação.  
O contato que tenho é com o Rio de Janeiro. Busco-os para solucionar problemas que 

agente não consegue resolver. Vim ter contato com outros estados agora [...]. Mas 

dificilmente recorro à outra Unidade Pagadora, falo direto com o Rio de Janeiro. Isso 

não é uma regra, não existe uma regra que diga qualquer dúvida tem que recorrer a 

eles. [...] agente trocou e-mail e telefone com outras Unidades e termina descobrindo 

outras Unidades Pagadoras que também domina determinado assunto. Procuro Rio de 

Janeiro porque foi a orientação dada das pessoas que já trocavam experiências com 

eles (Informante E). 

O fato de não ser uma regra definida pela instituição de que tudo deve unicamente ser 

tratado com a sede, demonstra abertura para que os RH possam compartilhar conhecimento, 

descobrir oportunidades, aprender melhores práticas por meio da rede de conhecimento e 

comunidades de prática. Entretanto, percebe-se que este não é um canal utilizado de forma 

continuada para fortalecer habilidades, avaliar como estão sendo as práticas e melhorar o 

desempenho, apesar de que muitos se mostram inclinados a esta vivência.  
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Logo, é importante estimular o uso continuado desse canal, por meio de um ambiente 

com solicitude, que envolva confiança, empatia ativa, acesso à ajuda, leniência no julgamento 

e coragem entre os membros para expor suas idéias e opiniões (Krogh et.al., 2001), e de 

oportunidades para feedback. 

Para Davenport & Prusak (2003) é preciso que a organização invista em três fatores 

considerados críticos à geração do conhecimento, a saber: (a) espaços físicos além do espaço 

eletrônico – lugares de reunião, local para encontros; (b) tempo – considerado o mais escasso 

embora seja essencial e insubstituível, necessário para aprender e pensar; (c) reconhecimento 

dos gerentes que este é um processo importante e que precisa ser alimentado.  

A Figura 5.13 expõe a classificação para a busca de parcerias, formal ou informal, com 

outras instituições. Os entrevistados que julgam ser baixa, alegam a carência de pessoal para 

desenvolver o trabalho, no dia-a-dia “tudo é para ontem” então sobra pouco tempo, não há 

uma busca contínua. Os diferentes orçamentos e graus de autonomia dos RH de cada 

instituição também dificulta o entrosamento.  
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Figura 5.13 – A busca de parcerias com outras instituições 

Fonte: Dados da pesquisa 

Por outro lado, o resultado das atividades desenvolvidas através de parcerias é 

classificado pela maioria como muito bom e bom. Entre as razões, destaca-se um maior 

aprendizado e melhores resultados, crescente interesse das pessoas, melhora da auto-estima e 

da motivação, além de nova rede de contatos. 

Deste modo, torna-se evidente que as parcerias devem ser estimuladas, pois contribuem 

para o desenvolvimento das pessoas e resultados.  

A Tabela 5.5 resume exemplos de relacionamento dos RH nas categorias formal, 

informal, intra e interorganizacional. Ressalta-se que estão registradas iniciativas dos quatro 

estados, mesmo sem se ter a mesma prática em todos. A intenção é verificar algumas 
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situações vivenciadas para destacar que a interação no dia-a-dia reforça o processo de criação 

do conhecimento organizacional.  

Tabela 5.5 – Situações de interação dos RH com outros ambientes, interno ou externo. 
 

Formal: 
Junta médica oficial, avaliação de desempenho, 
recadastramento dos aposentados e pensionistas, 
campanhas (vacinação, tabagismo), instruções 
via notes ou reuniões, repasse de instruções do 
RH a outros setores da Unidade Estadual e 
apoio nos treinamentos de pesquisa, controle de 
frequência, marcação de férias, portarias de 
nomeação, exoneração, solicitações de 
atendimento. 

 

Informal: 
Consultas da implantação de reajustes ou 
decisões judiciais, simulação do salário após 
aposentadoria, cálculo da pensão alimentícia, 
dúvidas no contracheque, consulta de 
programação e alteração de férias, discussão da 
legislação, verificação do sistema do controle de 
frequência para explicar os registros e orientar o 
uso do equipamento e a transmissão, solução de 
conflitos. 

 

Intra-organizacional: 
Participação no processo decisório, processos 
administrativos (benefícios, remoção, decisão 
judicial, multa de trânsito, reposição ao erário), 
contratação, renovação dos termos aditivos e 
rescisão do pessoal por tempo determinado, 
visita às agências do IBGE para esclarecimentos 
e orientação de RH, solicitação de diárias, 
apresentação da estrutura e a localização dos 
setores aos novos funcionários, apoio da 
Supervisão de Informática nas atividades que 
envolvem equipamentos eletrônicos. 

 

Interorganizacional: 
Sindicato, associação locais, planos de saúde e 
odontológicos, exame médico periódico, 
organizadora de concurso, Tribunal Regional do 
Trabalho 6ª Região – TRT, Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, 
Ministério da Saúde, Companhia de 
Desenvolvimento do Vale São Francisco – 
CODEVASF, Ministério da Integração Nacional 
– DGFI, Secretaria Municipal de Saúde, 
Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, 
cursos (FUNDARJ, ESAF, ENAP), fóruns 
regionais, palestras (SESC, Exército). 
 

Fonte: Dados da pesquisa 

O último fator que se indica como influenciador no resultado dos trabalhos nos RH é a 

percepção de evasão das pessoas. A Figura 5.14 revela essa característica nos recursos 

humanos dos quatro estados. 
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Figura 5.14 – Nível de evasão dos colaboradores dos RH 
Fonte: Dados da pesquisa 
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A indicação no nível muito alto e alto são devido à saída de pessoas para outros projetos 

no próprio IBGE ou para outras empresas. 

A pequena evasão de pessoas pode ser analisada como oportunidade de melhoria nos 

resultados do RH, pois as pessoas criam laços que facilitam a comunicação e o compartilhar 

de conhecimentos, uma vez que a linguagem vai se tornando mais comum e ao longo do 

tempo desenvolvem em conjunto um universo de conhecimentos, práticas e abordagens. 

Compreende-se que a dinâmica das atividades de RH necessita de interações entre os 

colaboradores e com outros ambientes, internos e externos e, quando estimulado, resulta em 

ganhos de eficiência.  

Acredita-se que as percepções abordadas em relação ao RH favorecem a formação de 

redes e comunidades de prática. A implantação de um projeto piloto ajudaria a melhorar os 

resultados do RH e poderia estimular outras áreas da Instituição. Esta idéia ganha reforço com 

a Figura 5.15 que aduz a percepção da maioria dos entrevistados concordando que a área de 

recursos humanos é um setor potencial para motivar as pessoas a compartilhar e aplicar seus 

conhecimentos.  
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A área de RH é um setor potencial para motivar as pessoas a compartilhar e aplicar seus conhecimentos.
 

Figura 5. 15 – A área de RH é um setor potencial para motivar as pessoas  
Fonte: Dados da pesquisa 

Diante das características dos informantes e de suas percepções em relação aos RH, 

confirma-se as seguintes suposições deste estudo: 

 Os colaboradores dos recursos humanos nos quatro estados interagem e compartilham 

conhecimento, mas há experiências e habilidades isoladas; 

 A experiência em outras funções amplia a visão dos colaboradores para tomada de 

decisões e torna mais ágil a realização dos trabalhos. 
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Portanto, é preciso estar atento para estimular, planejar e desenvolver espaços físicos 

(ex.: encontros face a face) e virtuais (ex.: videoconferência) com uma frequência definida e 

acompanhamento das propostas discutidas. É interessante adotar práticas de reconhecimento 

ao funcionário, resgatar o senso de pertença ao grupo e participação nos projetos. É 

importante cultivar as qualidades e tratar os problemas apresentados para se efetivar um 

planejamento de propostas e metas. 

A pesquisa evidencia predisposição em compartilhar o conhecimento individual, pois as 

pessoas veem melhorias, dão grande importância na interação e no trabalho conjunto, se 

mostram interessadas e possuem iniciativas desta prática. 

De tal modo parte-se para avaliar as percepções em relação à gestão do conhecimento, 

formação de redes e comunidades de prática para contribuir na melhoraria da eficiência nos 

trabalhos dos RH. 

5.3 Percepção a Respeito da Gestão do Conhecimento 

Examinar a percepção dos entrevistados a respeito da gestão do conhecimento é uma 

forma de identificar se há o despertar para esta iniciativa, os desafios e as oportunidades. 

Bambirra (2009) identificou em suas pesquisas a percepção de que é clara na alta 

administração da Diretoria Executiva do IBGE a importância estratégica da gestão do 

conhecimento; existe um grupo formal de trabalho que discute conceitos, práticas e 

ferramentas; existem recursos orçamentários preliminares e eles são crescentes e entre os 

obstáculos na implementação estão a questão da prioridade do governo, necessidade de 

sensibilização, deficiência de banda larga nas cidades do interior, a falta de tempo ou recursos 

para compartilhar concretamente o conhecimento, além da resistência de alguns funcionários. 

Nas entrevistas realizadas para este estudo de caso é detectado que 83% já ouviram falar 

sobre o termo “gestão do conhecimento”. Quando apresentado a definição dada pelo APQC, 

reproduzida a seguir, para 42% há baixa percepção no IBGE da importância de se adotar esta 

iniciativa, conforme mostra a Figura 5.16. 
Gestão do conhecimento é um processo sistemático de conectar pessoas com pessoas, 

e pessoas com o conhecimento de que elas precisam para agir eficazmente e criar 

novo conhecimento. As iniciativas de Gestão do Conhecimento visam melhorar o 

desempenho de uma organização e das pessoas que nela trabalham, por meio de 

identificação, captura, validação e transferência de conhecimento. O objetivo não é 

simplesmente compartilhar conhecimento, embora este seja um subproduto valioso do 

processo (American Productivity and Quality Center – APQC, 1999, apud IPEA, 

2005). 
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Figura 5.16 – Grau atribuído pelos entrevistados de que há no IBGE a percepção da importância de adotar 
iniciativas de gestão do conhecimento 

Fonte: Dados da pesquisa 

O estudo de caso realizado por Bambirra (2009) na Diretoria Executiva do IBGE 

apresenta os seguintes resultados: 

 O estágio das práticas de gestão do conhecimento está em nível inicial na percepção 

daqueles que exercem função gerencial na Diretoria Executiva; 

 A percepção do alcance das práticas de gestão do conhecimento para eles é pequena. 

Deste modo, é de se esperar que esta discussão nas Unidades Estaduais ainda não seja 

percebida em nível considerável. 

Foram citadas iniciativas de gestão do conhecimento no IBGE por 46% dos 

entrevistados. Entre elas tem-se, o projeto de gestão por processos; o portal Ibgeando que 

contém informações sobre a área de RH, além de permitir troca de informações; iniciativas no 

Centro de Documentação e Disseminação de Informações – CDDI para conectar os 

supervisores em redes e compartilhar conhecimento. 

Verificam-se projetos voltados para orientação por processos e desenvolvimento da 

infra-estrutura técnica, como o curso com a participação de todos os gerentes da Diretoria 

Executiva sobre mapeamento de processos em setembro de 2008 (Bambirra, 2009). 

Para a maioria dos entrevistados os dirigentes incentivam e participam de eventos 

voltados para a gestão do conhecimento. Por outro lado, não é a maioria que considera que 

seja realizado eventos periódicos para definir e disseminar o conhecimento a ser desenvolvido 

na organização. Metade dos entrevistados afirma que não são criados mecanismos para 

motivá-los a continuar expandindo suas habilidades. 

Deste modo, confirma-se que há o despertar da instituição para adotar práticas de gestão 

do conhecimento e observam-se alguns desafios e oportunidades que interferem no dia-a-dia.  



Capítulo 5 Análise dos resultados da pesquisa aplicada
 

 94

A Tabela 5.6 resume alguns desafios e oportunidades identificados nas entrevistas para 

melhorar a eficiência sob o enfoque da gestão do conhecimento. 

Tabela 5.6 – Oportunidades e desafios sob a perspectiva de gestão do conhecimento 

Oportunidades Desafios 
Todos consideram importante conhecer soluções 
experimentadas por outras unidades de casos 
similares ao vivenciado pela sua área. 

Tornar os recursos pessoal, material e tecnológico, 
mais acessíveis. 

Há intenção da organização em facilitar o 
relacionamento com outras instituições e atender as 
necessidades da sociedade. 

Aproveitar o conhecimento vivenciado por outras 
unidades, ainda não compartilhado. 

Os dirigentes incentivam e participam de eventos 
voltados para gestão do conhecimento. 

Definir e disseminar o conhecimento a ser 
desenvolvido na organização. 

Disposição dos colaboradores em desenvolver idéias 
em conjunto e adaptarem-se a metas desafiadoras. 

Criar mecanismos para motivar os funcionários a 
continuarem expandindo suas habilidades. 

A interação e o fluxo de informações contribuem 
para a autonomia e velocidade de resposta dos 
colaboradores. 

Melhorar a aquisição e o direcionamento do 
conhecimento existente na Instituição para atender 
suas necessidades. 

A prática de divulgação das estratégias também 
estimula o compromisso dos funcionários. 

Aumentar a participação nas definições dos projetos 
estratégicos. 

Interesse e comprometimento com as demandas da 
organização. Estimular a abertura à mudança do estado habitual. 

A iniciativa de alguns colaboradores seja em grupo 
ou individualmente de documentação e 
compartilhamento de experiências. 

Utilizar meios como documentos e histórias para 
ajudar no processo de internalização do 
conhecimento. 

O detentor do conhecimento não tem resistência em 
repassá-lo. Todos já foram beneficiados pelo 
compartilhamento do conhecimento de outro colega. 

Avaliar se os projetos são aderentes aos propósitos da 
organização. 

Existem iniciativas para identificar o conhecimento 
anterior de novos colaboradores para serem aplicados 
e repassados. 

Estimular múltiplos canais de transferência do 
conhecimento. 

Fonte: Dados da pesquisa 

Referente à Tabela 5.6 destaca-se que a maioria dos entrevistados considera haver 

desperdício de recursos (pessoal, material, tempo) para solucionar problemas que já foram 

vivenciados por outros setores ou unidades. Nesta perspectiva, as redes de conhecimento e 

comunidades de prática são espaços que contribuem para facilitar o compartilhar experiências 

e tornar mais ágil o processo. 

Davenport & Prusak (2003) mencionam que os gerentes das empresas onde realizaram 

as pesquisas admitem que seja comum “reinventar a roda”. Isto é, resolver um mesmo 

problema, seguidas vezes partindo do zero, envidar esforços duplamente porque o 

conhecimento de soluções já criadas não foi compartilhado dentro da empresa. Entretanto, os 

autores destacam que “a única vantagem sustentável que uma empresa tem é aquilo que ela 

coletivamente sabe, a eficiência com que ela usa o que sabe e a prontidão com que ela adquire 

e usa novos conhecimentos” (p.xv). Um dos princípios da gestão do conhecimento é melhorar 

os processos de trabalho de conhecimento (Davenport, 1996). 
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Há também a discussão da geração consciente e intencional do conhecimento, ou seja, 

não se trata de contratar pessoal preparado e depois deixá-los que se virem por conta própria. 

Para tanto, sob a fundamentação dos cinco modos de gerar o conhecimento para aumentar o 

estoque de conhecimento corporativo de Davenport & Prusak (2003), denota-se a partir das 

entrevistas que há disposição dos colaboradores em desenvolver-se por meio dos modos de 

fusão e adaptação e é preciso avançar nos modos de aquisição e recursos dedicados. 

Considera-se também que o modo rede de conhecimento é um instrumento que deve ser 

explorado, ainda mais quando todos veem benefícios (visão gerencial, operacional e externa) 

e boa parte percebe que há espaço para sua formação.  

A seguir são tomadas algumas situações para evidenciar a percepção dos entrevistados 

em relação aos cinco modos de gerar conhecimento. Inicia-se pelo processo de fusão, onde 

reunir pessoas com talentos e históricos de experiências diferentes para desenvolver novas 

idéias em conjunto ou combinar as velhas idéias de forma nova é para 79% dos entrevistados 

uma situação positiva.  

Na gestão do processo de fusão, Davenport & Prusak (2003) chamam a atenção para a 

necessidade de investimento de tempo e esforço no sentido de propiciar aos membros 

conhecimento e linguagem comum para trabalharem juntos, garantir a contribuição das 

diferentes idéias sem constituir num mero confronto. Destacam ainda que, as diferenças 

contribuem para que o grupo não caia em soluções rotineiras para os problemas e aumenta as 

chances de um resultado bem sucedido. 

Probst et al. (2002) coloca que os membros de um grupo que possuem habilidades 

diferentes conseguem melhores soluções aos problemas e para não destruir a coesão do grupo 

veem a necessidade de haver um consenso básico. Acreditam que a equipe deve ter três 

qualidades básicas, embora com ênfases diferentes para uma mistura equilibrada: 

conhecimento profissional ou prático, habilidades para a solução de problemas e tomadas de 

decisões e habilidades interpessoais. 

Em relação à disposição para desenvolver-se por meio do processo de adaptação às 

mudanças internas e externas, mais da metade dos entrevistados consideram que as metas 

desafiadoras os tiram da inércia como também a “sensação de crise” propicia mudança de 

modo a gerar conhecimento.  

O modo de gerar conhecimento denominado aquisição, segundo Davenport & Prusak 

(2003), pode ser via compra, financiamento ou aluguel, a depender do que a empresa 

necessita. Para 67% dos entrevistados não é usual a aquisição do conhecimento por meios 

externos (admissão com formação específica às necessidades).  
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Em relação ao modo de gerar conhecimento pelos recursos dedicados, 42% consideram 

que em parte existe direcionamento do conhecimento para o local em que ele efetivamente 

seja utilizado, mas deve ser aperfeiçoado para assegurar acesso para toda a organização.  

Outro fator importante no processo de gestão do conhecimento é fornecer o contexto 

apropriado para facilitar as atividades em grupo e para criação e acúmulo de conhecimento 

em nível individual. Isto, segundo Nonaka & Takeuchi (1997) é função da organização no 

processo de criação do conhecimento organizacional. 

Para 46% dos entrevistados as intenções organizacionais (padrões e valores) associados 

à divulgação das estratégias estimulam o compromisso dos colaboradores. E segundo Nonaka 

& Takeuchi (1997) a intenção expressa por metas, padrões e visões podem servir para avaliar 

e justificar o conhecimento a ser desenvolvido. 

Entretanto, isto não parece ser um motivador suficiente para os colaboradores, pois 

quando interrogados especificamente se a organização estimula o compromisso de todos, 

apenas 17% afirmam que sim, para outros 42% é em parte e os demais responderam não. 

Compreende-se a partir das entrevistas que uma parcela deste não estímulo decorre de não se 

ter o sentimento de uma efetiva participação. 

Nonaka & Takeuchi (1997) propõem um novo processo gerencial mais adequado à 

criação do conhecimento organizacional denominado gerência middle-up-down, o qual integra 

os benefícios dos modelos tradicionais (top-down e bottom-up). Nesta proposta, o gerente de 

nível médio é colocado no centro da gestão do conhecimento transformando a visão da alta 

gerência em conceitos mais concretos para os funcionários da linha de frente.  

Entende-se que apesar das dificuldades existentes esta sistemática é capaz de resgatar o 

sentimento de efetiva participação e canalizar maiores resultados que aqueles desenvolvidos 

no sistema top-down muito comum em instituições públicas. 

Para conhecer mais a realidade dos quatro RH, a Figura 5.17 mostra a percepção dos 

entrevistados em relação a algumas situações que contribuem com o compartilhamento do 

conhecimento. Os itens são classificados como fortemente, quando se aplica à realidade dos 

RH; moderadamente, indica o que é alvo de discussão; e fracamente, àquilo que não se aplica. 

Verificam-se na Figura 5.17 o fato positivo de mais de 50% indicarem não haver 

resistência ao compartilhamento do conhecimento. Entretanto, apenas 38% consideram que as 

pessoas estão fortemente dispostas a mudar.  

 Davenport & Prusak (2003) destacam como um fenômeno universal a resistência a 

abandonar procedimentos que há anos vem tendo sucesso ou optar por fazer as coisas do 

velho jeito em vez de aprender algo novo. Entretanto, a abertura a mudança, para estes 
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autores, pode e deve ser estimulada, pois é uma característica importante. O estímulo pode ser 

pela exposição dos funcionários a uma ampla variedade de conhecimento e informações 

externas de mercado, licenças de aprendizado para dominar novas disciplinas relacionadas ao 

trabalho ou internamente experimentando novas funções e adquirindo habilidades novas.  
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33%
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33%
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No ingresso de um novo colaborador é necessário ter sido identificado
anteriormente quais conhecimentos deverão ser repassados e localizar as
pessoas aptas e disponíveis que melhor poderão atender essa demanda.

No ingresso de um novo colaborador é necessário identificar o conhecimento
que ele possui.

Os colaboradores em grupo ou individualmente documentam e compartilham
suas expertises.

O detentor do conhecimento tem resistência em repassá-lo por receio de perder
status ou poder, por temer ser substituído pelo aprendiz, ou outros motivos.

Estar aberto a novos conhecimentos exige estar disposto a mudar a forma como
se trabalha.

A integração de pessoas com diferentes formações amplia as opções de
solução, entretanto, a comunicação e o uso de linguagem não são fáceis.

Fortemente Moderadamente Fracamente Sem opinião 
 

Figura 5.17 – Percepção sobre o compartilhamento do conhecimento no RH 
Fonte: Dados da pesquisa 

Dois tópicos da Figura 5.17 são indicativos de não haver fortes inibidores do 

conhecimento na cultura da instituição (Davenport & Prusak, 2003). São eles, os 

colaboradores em grupo ou individualmente documentam e compartilham suas expertises na 

percepção dos entrevistados e o detentor do conhecimento não tem resistência em repassá-lo e 

não temem ser substituídos.  

Parte desta realidade pode ser proporcionada pela estabilidade do emprego público 

previsto na Constituição Federal de 1988 e a Lei nº 8.112/90 (Brasil a, b) ou pelo grande 

quantitativo de pessoal próximo a aposentadoria. Entretanto, esta discussão merece um estudo 

a parte. 

Historicamente, segundo Schlesinger et al. (2008), no setor público a informação e o 

conhecimento são fontes de poder, o que realça a necessidade de adotar estratégias para a 

modernização administrativa. 

No processo de compartilhamento do conhecimento proposto por Tonet & Paz (2006), 

inicialmente, é importante identificar necessidades ou demandas de conhecimento para 

localizar fontes que possam supri-la. Nesta perspectiva, 42% afirmam que se aplica à 

realidade dos RH a identificação do conhecimento a ser repassado no ingresso de um novo 
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colaborador e o responsável por fazê-lo. Apesar de um quantitativo muito próximo considerar 

isso é fraco, ponderam-se as iniciativas e discussões como uma oportunidade de melhoria. 

A Figura 5.18 apresenta a percepção dos hábitos das pessoas que desempenham 

atividades de RH baseado no modelo de criação do conhecimento proposto por Nonaka & 

Takeuchi (1997). 
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Verificar se os conceitos criados ou os novos projetos valem a pena para a
organização e a sociedade. 

Os documentos, manuais, histórias orais e a oportunidade de experimentar
coisas novas facilitam a transferência do conhecimento para outros

colaboradores, ajudando-os a internalizar.

Os colaboradores trocam, combinam e sistematizam conhecimento através de
meios como documentos formais, reuniões, conversas ao telefone, comunicação

eletrônica.

O diálogo ou reflexão coletiva expresso em metáforas, analogias, hipóteses,
raciocínio dedutivo e indutivo propiciam a externalização do conhecimento,

convertendo-o em termos e conceitos comuns. 

A interação em que os colaboradores compartilham sentimentos, emoções e
experiências e modelos mentais permitem a socialização do conhecimento.

Fortemente Moderadamente Fracamente Sem opinião
 

Figura 5.18 – O contexto da realidade dos recursos humanos dos quatro estados baseado no modelo de Nonaka 
& Takeuchi (1997) 

Fonte: Dados da pesquisa 

Na percepção dos entrevistados o compartilhamento do conhecimento (socialização), a 

criação de conceitos (externalização) e a construção de algo tangível (combinação) se aplicam 

à realidade do RH. Destaca-se que é grande a troca, combinação e sistematização do 

conhecimento em diversas formas. Contudo, observa-se a necessidade de se avançar no 

processo de avaliação dos conceitos e novos projetos a fim de se alinhar aos propósitos da 

organização (justificação).  

Entende-se que todas as fases do modelo podem ser favorecidas pelos espaços criados 

por meio de redes de conhecimento e comunidades de prática. Porém, segundo Nonaka & 

Takeuchi (1997), é extremamente difícil para uma pessoa projetar-se no processo de 

raciocínio do outro indivíduo sem alguma forma de experiência compartilhada. “A mera 

transferência de informações muitas vezes fará pouco sentido se estiver desligada das 

emoções associadas e dos contextos específicos nos quais as experiências compartilhadas são 

embutidas”. 

O conhecimento concentrado em um indivíduo isoladamente tende a se perder 

rapidamente e, se não compartilhado, dificulta o desenvolvimento do conhecimento 
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organizacional e sua eficiência. A Figura 5.19 retrata a relação entre a concentração de 

atividades em poucas pessoas e a motivação para ler e aplicar uma informação e instrução 

disponibilizada.  
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Disponibilizada a informação e instrução, existe motivação por parte
de quem possa dela precisar para lê-la integralmente e aplicá-la?

As atividades são concentradas em poucas pessoas?

Sim Em parte Não  
Figura 5.19 – Relação entre concentração de atividades e motivação para ler e aplicar a informação e 

instrução disponibilizada 
Fonte: Dados da pesquisa 

Comprova-se que mesmo disponibilizadas a informação e instrução, a motivação para se 

ler e aplicar ainda caminha a passos lentos quando comparado aos índices de concentração 

das atividades em poucas pessoas. Assim, é importante identificar ações para modificar este 

quadro. 

Segundo Davenport & Prusak (2003) para que conhecimentos tácitos importantes não se 

concentrem numa única pessoa uma estratégia adotada pelas empresas para impedir perdas de 

conhecimento é tentar disseminar o conhecimento ao máximo através de processos de 

orientação ou aprendizado. 

Diante deste contexto e, para se descrever o estado do conhecimento na organização, 

parte-se das afirmativas da “janela da gestão do conhecimento” (Choo, 2002). Assim, as 

afirmativas de Choo (2002) foram transformadas em questões e aplicadas nas entrevistas com 

os seguintes esclarecimentos.  

1ª Sabemos o que sabemos? (a organização é consciente do conhecimento que possui, 

existe mapeamento das atividades que os colaboradores executam);  

2ª Sabemos o que não sabemos? (a organização está ciente do conhecimento do qual ela 

necessita saber para perseguir suas metas e objetivos); 

3ª Não sabemos o que sabemos? (a organização não está totalmente ciente do 

conhecimento que ela possui); 

4ª Não sabemos o que não sabemos?(a organização não está ciente daquilo que ela não 

sabe, nem mesmo o impacto que o desconhecimento pode gerar no desempenho 

organizacional). 

A Figura 5.20 ilustra a percepção dos entrevistados em relação a estas questões e 

verifica-se que há “lacunas de conhecimento” tanto daquele existente na instituição, mas 
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ainda disperso, com pouco acesso ou não codificável (questões 1ª e 3ª) como também daquele 

que se deve buscar para atingir sua meta, ser descoberto, desenvolvido (questões 2ª e 4ª).  
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Figura 5.20 – Percepção dos entrevistados em relação às lacunas de conhecimento 

Fonte: Dados da pesquisa 

Ao se relacionar o resultado apresentado na Figura 5.20 às indicações de estratégias na 

janela da gestão do conhecimento de Choo (2002), ilustradas na Tabela 3.2, têm-se 

importantes instrumentos que podem ser adotados: 

 1ª Sabemos o que sabemos? A prevalência da resposta “em parte” associada ao “não” 

corrobora os desafios identificados na Tabela 5.6, como por exemplo, “os recursos 

existentes não estão plenamente acessíveis, há desperdício de recursos por não se 

conhecer soluções adotadas em outras unidades”. Por outro lado, reconhece-se 

iniciativas adotadas pela Instituição, como a existência e uso da internet e portal 

(Tabela 5.4). Choo (2002) indica como estratégia a provisão de acessos às 

informações; facilitação do compartilhamento do conhecimento; intranets, portais, 

taxonomias, esquemas classificatórios e benchmarking. 

 3ª Não sabemos o que sabemos?  Nesta questão, aproximadamente 40% alega que a 

organização não sabe efetivamente o conhecimento que possui. Deste modo, a 

pesquisa aborda os canais utilizados para o aprendizado e compartilhamento do 

conhecimento, representados nas Figuras 5.21 e 5.22. Choo (2002) indica como 
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estratégia auditoria de informações; mapeamento do conhecimento; comunidades de 

prática, redes de conhecimento. 

A Figura 5.21 mostra a ordenação das formas de aprendizado utilizadas no 

desenvolvimento dos próprios trabalhos dos entrevistados. 
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70%

1º lugar 2º lugar 3º lugar 4º lugar 5º lugar
Aprender fazendo Treinamento presencial

Treinamento à distância Narrativas

Procurando colegas que conheçam o assunto Rodízio de tarefas

Reuniões Buscando com pessoas de outras instituições     

Outros  
Figura 5.21 – Formas de aprendizado utilizadas para desenvolver os trabalhos, ordenados pela frequência 

Fonte: Dados da pesquisa 

Em primeiro lugar destaca-se o “aprender fazendo” que por um lado reforça a iniciativa 

dos funcionários, demonstra um pouco do processo de internalização do conhecimento das 

pessoas. E por outro, talvez seja indicativo da necessidade de melhorar o direcionamento do 

conhecimento a quem dele necessita ou ainda seja reflexo da dispersão do conhecimento que 

dificulta sua localização, acesso e padronização de procedimentos. 

Na segunda posição o destaque é “procurar colegas que conheçam o assunto”, isto 

indica que há disposição das pessoas em compartilhar informações e conhecimento; ratifica 

que diante de decisões difíceis, as pessoas tendem a recorrer àquelas que respeitam e lhes 

forneçam conhecimento mais do que a procurar informações em banco de dados (Davenport 

& Prusak, 2003; Choo, 2006). Todos os entrevistados afirmam que já foram beneficiados pelo 

compartilhamento de conhecimento de outros colegas. 

Mas também se deve considerar, segundo Davenport & Prusak (2003), que quanto maior 

e mais complexa a empresa, menor a probabilidade de encontrar o melhor conhecimento na 

sala ao lado ou em qualquer outro local de nossa unidade. Neste sentido, “procurar colegas 

que conheçam o assunto” pode reafirmar que os recursos disponibilizados para facilitar o dia-

a-dia ainda necessitam maior ampliação de acesso.  
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Na terceira posição, embora o treinamento presencial tenha atingido maior adesão na 

forma de aprendizado utilizado, os entrevistados mencionaram que esta não é uma prática 

frequente na área de RH, diferentemente da área de pesquisa. Alguns consideram que isso 

deve ser modificado, principalmente, devido às peculiaridades das atividades no RH (acesso à 

legislação e suas alterações/interpretações, lidar com pessoas e o impacto na vida familiar). 

No treinamento é possível reconfigurar informações existentes, adicionar, combinar e 

categorizar conhecimento, podendo conduzir a novos conhecimentos (Nonaka & Takeuchi, 

1997; Choo, 2006). 

Em quarto lugar o destaque é das reuniões, onde alguns entrevistados comentaram que 

há o espaço para aprender coisas novas como também aperfeiçoar. Esse mecanismo pode ser 

considerado uma forma de construir uma linguagem comum entre os membros, o que facilita 

bastante a compreensão entre eles contribuindo para o incremento no conhecimento de todos. 

Segundo Davenport & Prusak (2003) as reuniões face a face que constroem 

relacionamentos e confiança mútua é uma solução para que não haja inibição da transferência 

do conhecimento. 

É visível que na terceira e quarta posições aparecem outras formas de aprendizado 

importantes e não citadas por apresentar uma frequência inferior, como o rodízio de tarefas, 

narrativas, treinamento à distância, a busca de pessoas em outras instituições.  

Nonaka & Takeuchi (1997) argumentam que o “rodízio estratégico” de pessoal ajuda os 

membros compreender a empresa por várias perspectivas, tornando o conhecimento mais 

fluido e mais fácil de colocar em prática e ainda contribui para que o funcionário possa 

diversificar suas habilidades e fontes de informações. 

Uma narrativa convincente, elegante e apaixonada, segundo Davenport & Prusak 

(2003), pode comunicar o conhecimento com mais eficácia. Os autores relatam que muitas 

empresas estão usando ferramentas de multimídia, intranets para documentar as narrativas e 

nuanças de um importante evento de negócios para serem exibidos em outras unidades.  

O treinamento à distância fica facilitado com os recursos de tecnologia ligados em rede, 

entretanto alguns entrevistados mencionaram que embora exista esta modalidade na 

instituição, eles preferem o face a face, a interação e a discussão.  

Para Davenport & Prusak (2003) os recursos de comunicação e armazenamento de 

computadores ligados em rede fazem deles propiciadores do conhecimento. Através dos 

recursos de e-mail, groupware, internet, intranet, computadores e redes podem indicar pessoas 

com conhecimento e interligar pessoas que precisam compartilhar conhecimento à distância. 

Entretanto, é somente um sistema de distribuição e armazenamento para o intercâmbio do 
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conhecimento, não cria conhecimento e não pode garantir nem promover a geração ou o 

compartilhamento do conhecimento numa cultura corporativa que não favoreça tais 

atividades. 

Em relação à busca de pessoas em outras instituições, alguns entrevistados mencionaram 

a existência de ganhos quando acontece esse intercâmbio. Ao discutir os espaços para criação 

do conhecimento em uma rede de cooperação interorganizacional, Balestrin et al. (2005) cita 

a experiência dos membros que visitam outras empresas que fazem parte da rede e com isso 

descobrem possibilidades de melhorias nos processos.  

A Figura 5.22 ilustra os meios de interação utilizados no RH para compartilhar 

conhecimento. 
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Figura 5.22 – Os meios de interação utilizados no RH para compartilhar conhecimento, ordenados pela 

frequência 
Fonte: Dados da pesquisa  

Observa-se que os dois meios mais utilizados são e-mail e telefone. Em terceira posição, 

tem-se as reuniões. Foram apresentados na lista de opções para os entrevistados ordenarem, o 

chat e as feiras. Entretanto, eles não são meios utilizados pelos entrevistados, motivo pelo 

qual não foram incluídos na Figura 5.22. Na experiência do programa de trabalho em equipe 

virtual da British Petroleum Davenport & Prusak (2003) relatam que os participantes na 

videoconferência mantinham uma sensação de confiança e de contato pessoal direto que não 

era conseguida com os telefonemas, e-mail ou memorando. Eles participavam mais destes 

compromissos que daqueles assumidos por telefone ou e-mail. 

O momento espontâneo e informal das confraternizações, cafezinho, saídas após o 

horário do expediente criam espaços para identificar e compartilhar melhores rotinas de 
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trabalho como também o ponto de partida para soluções de diversos tipos de problemas 

(Nonaka & Takeuchi, 1997; Davenport & Prusak, 2003; Alvarenga, 2005). 

Para Davenport & Prusak (2003) as estratégias para transferência do conhecimento 

devem ser compatíveis com a cultura organizacional e nacional. Entre as estratégias citam, as 

conversas pessoais, face a face, ao redor do bebedouro ou no restaurante da empresa; adotar 

atividades conjuntas após horário do expediente, como jantar em grupo, atividades que façam 

parte da cultura local, que contribui para estabelecer confiança entre as pessoas e 

oportunidades para feedback; identificar se a equipe tem mais preferência a conversas 

pessoais que ao uso do correio eletrônico; criar oportunidades para o intercâmbio entre 

funcionários que não se comunicam durante o expediente de trabalho; participar de eventos 

em que se tem a chance de encontrar pessoas que conhecia apenas por telefone. 

Além destas estratégias é preciso também captar como os entrevistados veem que o 

conhecimento compartilhado tem sido absorvido na organização. 

A transferência do conhecimento para Davenport & Prusak (2003) envolve duas ações: a 

transmissão, que é o envio ou apresentação do conhecimento a um receptor potencial; e a 

absorção por aquela pessoa ou grupo, o uso. 

Segundo Szulanski (2000) a capacidade de absorção do receptor, ou seja, a capacidade 

de utilizar novos ou diferentes conhecimentos depende do conhecimento e habilidades 

anteriores como também da motivação que possui para buscar e aceitá-los. A falta de 

motivação pode resultar na procrastinação, passividade, falsa aceitação, sabotagem ou 

rejeição na execução e utilização de novos conhecimentos Além disso, para colher os frutos 

de uma transferência, os beneficiários devem ser capazes de descartar velhas práticas e 

sustentar novas.  

Nesta perspectiva, a Figuras 5.23 apresenta a absorção e o uso do conhecimento na 

ausência daquele que é a fonte do conhecimento. Observa-se que metade dos entrevistados 

afirma ter o seu conhecimento absorvido pela organização no grau muito alto e alto, de modo 

que na sua ausência o trabalho continua. 

Este fato evidencia avanços na absorção do conhecimento, entretanto ainda existe 

bastante espaço para o compartilhamento do conhecimento e desconcentração de atividades 

em poucas pessoas (Figura 5.19). 
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Muito alto Alto Médio Baixo Muito baixo  
Figura 5.23 – Grau de absorção do conhecimento do entrevistado pela organização de modo que esteja 

disponível na sua ausência 
Fonte: Dados da pesquisa 

Portanto, neste subitem, pode-se constatar:  

 Existência de projetos em desenvolvimento com alguma orientação para processos, o 

portal Ibegeano e participação de dirigentes em eventos nesta direção;  

 Identificação de alguns desafios e oportunidades para avançar na concretização de 

projetos voltados para gestão do conhecimento;  

 Existência de múltiplos canais de interação para compartilhar conhecimento;  

 Baixa resistência ao compartilhamento do conhecimento, apesar de se ter identificado 

que existe um razoável número de pessoas não dispostas a mudar;  

 Evidências de avanços na absorção do conhecimento na Instituição e existência de 

espaço para o compartilhamento do conhecimento de modo a não ficar concentrado 

em poucos. 

Por fim, segundo Davenport & Prusak (2003), “uma empresa pode fazer mudanças 

significativas, mas não pode transformar-se numa organização totalmente diferente” (p.78). 

Assim, é preciso conhecer suas características e história institucional para visualizar como é 

possível melhorar. 

5.4 Percepção a Respeito de Redes e Comunidades de Prática  

O principal objetivo neste subitem é complementar a identificação na realidade dos RH 

das oportunidades e desafios para formação de redes e comunidades de prática como 

estratégias de gestão do conhecimento que conduzam ao maior nível de eficiência por meio 

do compartilhamento do conhecimento. 
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Considera-se que iniciativas de gestão do conhecimento podem também ser observadas 

por meio de redes e comunidades de prática, por proporcionar espaço, ambiente de sinergia, 

estímulo a criação e compartilhamento do conhecimento e difusão. Neste ponto de vista, é 

possível visualizar que as interações das pessoas são fundamentais para amplificar e difundir 

o conhecimento organizacional, essencial para se atingir os objetivos e avançar em melhorias. 

Desta maneira, este subitem expõe a percepção dos entrevistados a respeito deste 

assunto sob os seguintes enfoques: 

 Conhecimento sobre redes e comunidades de prática; 

 Abertura para registrar e consultar informações relevantes ao trabalho;  

 A quem recorrem quando se têm alguma observação, idéia ou problema relacionado 

ao trabalho;  

 As pessoas que consideram bem informadas e a frequência com que as encontram 

para trocar informações de trabalho;  

 As características que contribuem no compartilhamento do conhecimento;  

 As medidas que julgam necessárias para aplicação dos princípios de redes e 

comunidades de prática conquistar a direção e colaboradores; 

 As áreas de interesse para se aprofundar o conhecimento. 

A Figura 5.24 mostra que a maioria dos entrevistados já ouviu falar a respeito do termo 

redes de conhecimento e quase a totalidade destes considera que há espaço (abertura) para 

criação de uma rede interligando os RH.  

Figura 5.24 – Conhecimento sobre redes de conhecimento e comunidades de prática  
Fonte: Dados da pesquisa 
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Em relação a comunidades de prática – CdP foi unanimidade não terem ouvido falar 

deste termo. Entretanto, ao serem esclarecidos alguns manifestaram que percebe na interação 

das pessoas no RH a existência da paixão por dividir informação, conselhos, agir como 

disseminadoras do conhecimento e ajuda mútua para soluções aos problemas.  

A Figura 5.25 apresenta algumas características que predispõem abertura a projetos de 

gestão do conhecimento por meio da formação de redes e comunidades de prática.  
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Considera importante que os funcionários se comuniquem e
troquem experiências para melhorar o seu próprio trabalho e

dos demais?
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importantes para o desempenho do seu trabalho?

Sim Não Em parte  
Figura 5.25 – Importância de registrar informações relevantes, consultá-las e trocar experiência para melhoria 

no desempenho do trabalho 
Fonte: Dados da pesquisa 

Verifica-se que a maioria dos entrevistados afirma registrar e consultar informações 

relevantes para o trabalho e consideram importante a troca de experiências para melhoria no 

desempenho de todos. Isso somado à importância que dão em aprender sobre o que acontece 

em outros setores para estar por dentro do que a instituição está realizando ou daquilo que 

deve ser feito, contribui para o conhecimento organizacional, para o aumento da eficiência 

com que se usa o que se sabe e para adquirir novos conhecimentos com a visão holística. 

Também se visualiza a unanimidade dos entrevistados em considerarem importante 

algum instrumento para realizar os registros das informações. Entretanto, alguns 

mencionaram ter dificuldade no uso de recursos tecnológicos. Este é um ponto que merece 

capacitação antes de se adotar estratégias que demande seu intenso uso, retardando avanços e 

a integração destas pessoas ao grupo. 
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Outra maneira de visualizar a abertura para as estratégias de redes de conhecimento e 

comunidades de prática é através da indicação das pessoas (funções) a quem os entrevistados 

que trabalham nos quatro RH recorrem quando se tem alguma observação, idéia ou problema 

relacionado à área de RH ou a outro setor do IBGE, ilustradas nas Figuras 5.26 e 5.27.  

 
Figura 5.26 – Indicação de quem os entrevistados nos quatro RH recorrem para tratar alguma observação, 

idéia ou problema relacionado à área de RH. 
Fonte: Dados da pesquisa 

O sentido das setas indica as pessoas (funções) que são procuradas para tratar o assunto 

enquanto os percentuais se referem à quantidade de vezes que os dezesseis entrevistados dos 

quatro RH responderam ter interação com as pessoas nesta função. 

 
Figura 5.27 – Indicação de quem os entrevistados nos quatro RH recorrem para tratar alguma observação, 

idéia ou problema relacionado a outro setor do IBGE. 
Fonte: Dados da pesquisa 

Verifica-se que há deslocamento das relações nas duas situações indicadas pelas Figuras 

5.26 e 5.27. Na primeira, há mais intensidade de relações entre os colaboradores do RH, 
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enquanto na segunda há um envolvimento maior com as pessoas fora do RH que têm relação 

ao assunto ou podem ajudar no desenvolvimento da idéia. Neste caso, observa-se que o 

assunto continua a ser tratado entre os membros no RH, como um facilitador estratégico, um 

setor potencial para participar, ajudar, esclarecer. Além disto, é visível que o assunto seja 

levado com mais intensidade ao decisor formal, o Chefe da Unidade Estadual.  

Desta forma, a representação exploratória da rede existente no ambiente pesquisado 

pode auxiliar na condução de um propósito comum e melhoria do desempenho, alinhando-se 

à estratégia organizacional.  

Krackhardt & Hanson (1993) faz a seguinte comparação: “se a organização formal é o 

esqueleto da companhia, a informal é sistema nervoso central dirigindo os processos do 

pensamento coletivo, ações e reações de suas unidades de negócio” (p.104).  

Para estes autores a organização formal estabelecida é projetada para facilitar “modos-

padrão de produção” e antecipar problemas. Mas quando surgem problemas inesperados, é a 

organização informal que se apresenta. Estas redes complexas de ligações sociais formam a 

todo tempo comunicação entre pessoas e se solidificam diante das redes formais estáveis. 

Altamente adaptável, as redes informais movem-se em diagonal e elipticamente, sobrepondo 

funções para realizar determinado trabalho.  

Para investigar mais a dinâmica destas relações é útil identificar as indicações dos 

entrevistados em relação às pessoas (funções) mais bem informadas sobre o que acontece nos 

setores da instituição.  

O sentido para “pessoas mais bem informadas” inclui desde aquele que detêm instruções 

até aquelas pessoas que em virtude de sua empatia gera aproximação com outras a ponto de se 

tornar uma indicação para as questões de atritos devido a sua habilidade interpessoal. 

A Tabela 5.7 apresenta o percentual para cada função considerada “bem informada” do 

total de oitenta indicações, cinco para cada entrevistado dos RH dos quatro estados. Optou-se 

por agregar as demais funções que individualmente não atingiram a quinta posição. 

O fato da escolha pela indicação de cinco pessoas (funções) por entrevistado é que 

segundo Krebs & Holley (2002) as experiências mostram que, a maior parte das comunidades 

começa como pequenos clusters emergentes organizados em torno de interesses e objetivos 

comuns e geralmente são formados por uma a cinco pessoas que estão conectadas de acordo 

com suas necessidades relacionais.  
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Tabela 5.7 – Indicações das pessoas (funções) mais bem informadas 

Funções exercidas Total de indicação
Gerente de Pesquisa e Planejamento 16% 
Chefe da Unidade Estadual 15% 
Gerência de Recursos Humanos 11% 
Supervisões de Recursos Humanos 6% 
Assessor Gabinete  6% 
Procurador, Presidente e Diretor Executivo 4% 
Gerência e Supervisões na área administrativa (recursos materiais,
orçamento e finanças) 5% 

Colegas de outro setor 9% 
Colegas no RH 11% 
Supervisões na área de pesquisa (sociais, contas públicas, base 
territorial, disseminação de informações) 16% 

Fonte: Dados da pesquisa 

Deste modo, interpreta-se que de acordo com as necessidades relacionais as cinco 

pessoas (funções) que devem fazer parte da rede de conhecimento por serem consideradas 

fundamentais aos processos internos são as Gerências de Pesquisa e Planejamento, Chefe da 

Unidade Estadual, Gerência de Recursos Humanos, Supervisão de Recursos Humanos e 

Assessoria do Gabinete. 

É interessante observar que as quatro primeiras pessoas (funções) mencionadas como 

mais bem informadas fazem parte da rede apresentada nas Figuras 5.26 e 5.27 como aquelas 

procuradas para tratar assuntos do RH e de outros setores do IBGE. Este contexto favorece a 

discussão de idéias, orientações e busca de soluções. 

A Tabela 5.8 mostra a intensidade e a frequência de interação com as pessoas (funções) 

indicadas como “bem informada” para se trocar informações de trabalho.  

Tabela 5.8 – Interação e frequência de encontro com as pessoas mais informadas 

Interação com as cinco pessoas (funções) 
mais bem informadas  Frequência de encontro com as cinco pessoas 

(funções) mais bem informadas 
Não interage 11%  Raramente a encontro 25% 
Interage muito pouco 5%  Uma a duas vezes ao mês 13% 
Interage um pouco 11%  Uma vez na semana 4% 
Interage bem 33%  Mais de uma vez na semana 21% 
Interage muito bem 40%  Diariamente 38% 

Fonte: Dados da pesquisa 

Observa-se que a maioria dos colaboradores nos quatro RH interage bastante e a 

frequência de pelo menos um encontro por semana é da ordem de 70%. 
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Na estratificação da pesquisa, nota-se que a gerência e as supervisões têm relações de 

trabalho mais estreitas com aquelas cinco pessoas (funções), funcionando como grupo 

nuclear, enquanto as demais têm participação periférica.  

Segundo Wenger et. al. (2002) um dos princípios para o desenvolvimento e a 

manutenção de uma comunidade de prática é convidar e reconhecer os diferentes níveis de 

participação dos integrantes. O termo participação não equivale à colaboração (Wenger, 1998; 

Silva, 2004), esta pode existir mesmo que a participação não seja como a do grupo núcleo. 

Um fator importante para a interação e envolvimento das pessoas é o clima 

organizacional, pois muitas vezes é considerado como uma barreira ao compartilhamento do 

conhecimento.  

A Figura 5.28 ilustra a classificação dada ao clima organizacional para propiciar o 

envolvimento voluntário dos entrevistados nas soluções das demandas do seu trabalho. 

Considera-se a partir do resultado apresentado que o clima organizacional não é uma barreira.  

8%

33%

43%

8% 4% 4%

Muito bom Bom Médio
Ruim Muito ruim Sem opinião

 
Figura 5.28 – Classificação do clima organizacional para propiciar envolvimento voluntário nas soluções das 

demandas do trabalho 
Fonte: Dados da pesquisa 

Para um contexto propício ao compartilhamento do conhecimento, Tonet & Paz (2006) 

destacam algumas estratégias:  
construção de relacionamentos cooperativos e de confiança mútua; a confiança surge 

da coerência entre os valores que são postulados e a sua vivência no cotidiano da 

organização, surge da coerência entre discurso e prática; as organizações que 

fomentam a confiança costumam ouvir e valorizar as idéias e praticar o tratamento 

igualitário e justo; está também o estabelecimento de um clima misto de consenso e 

questionamento contínuo, construído por meio de treinamentos, discussões, leituras, 

trabalhos em equipe e rodízio de funções e papéis; estão ainda a disponibilização de 

espaços e tempo para o compartilhamento de conhecimento; a realização de reuniões 



Capítulo 5 Análise dos resultados da pesquisa aplicada
 

 112

frequentes e rápidas; o abandono do olhar acostumado; o estímulo ao questionamento 

e o apoio ao fazer diferente; a incorporação na linguagem cotidiana, de aforismos ou 

máximas estimuladores de mudança, tais como: “... e por que não?...”, ou então, “...se 

funcionou, está na hora de melhorar...”, ou ainda, “...manda quem pode, faz diferente 

quem sabe...” (Tonet & Paz, 2006, p.90). 

Entende-se do significado de “manda quem pode, faz diferente quem sabe” que o 

subordinado pode influenciar a decisão do detentor do poder pelo conhecimento que possui. 

Nesse sentido, características vivenciadas pelos RH que influenciam o contexto do 

compartilhamento do conhecimento estão apresentadas na Tabela 5.9 como oportunidades, 

desafios e respectivas intensidades com que ocorrem, de forte a fraco, na percepção dos 

entrevistados.  

Tabela 5.9 – Características na vivência dos RH que influenciam o compartilhamento do conhecimento 

In
te

ns
id

ad
e 

Fo
rt

e 

Oportunidades 
Existência de normas e procedimentos detalhados. 
Identificado nas pessoas a necessidade de aprender continuamente. 
Clima misto de consenso e questionamento contínuo. 
“Manda quem pode, faz diferente quem sabe”. 
Clareza na linguagem para expor o conhecimento. 
Cultura organizacional aberta ao diálogo. 
Estrutura organizacional centralizada. 

Desafios
Falta de tempo (tudo é para ontem, dia-a-dia tumultuado). 
 O repertório de ferramentas é importado para o grupo aplicar, “não inventado aqui”. 
Recorrer à chefia para executar as tarefas. 

M
éd

io
 

Oportunidades 
Comprometimento com os outros membros e confiança mútua. 
Existe interação enquanto se trabalha. 
Percepção de pessoas líderes. 
Existem atividades que induzem a busca de conhecimento 
Coordenação para organizar, dirigir e orientar os trabalhos dos participantes. 
Propósitos em comum. 
Adesão voluntária ao compartilhamento do conhecimento. 
Prática de ouvir e valorizar as idéias. 

Desafio 
Dificuldade na compreensão dos processos internos. 

Fr
ac

o 

Oportunidades 
Rodízio de funções e papéis. 
Aplicação de dinâmicas e simulações para criar cenários alternativos. 
Reunião de pessoas com talentos diferentes para tomar decisão. 
Leituras e discussões em grupo. 
Propiciar tempo para o aprendizado. 
Há espaço para negociação em conjunto de alguma atividade a ser realizada. 
Apoio da direção ao compartilhamento do conhecimento. 

Desafios 
Você tem uma opinião sobre determinado assunto, mas tentam desvalorizá-la a princípio. 
“Manda quem pode, obedece quem tem juízo”. 

Fonte: Dados da pesquisa 
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As informações contidas nesta tabela são de grande valia para envidar ações que 

ampliem e reforcem as características favoráveis ao compartilhamento do conhecimento, bem 

como reduzem ou mesmo eliminem as consideradas prejudiciais a este fim. 

A propensão forte na característica de recorrer à chefia para executar as tarefas pode 

configurar um ambiente em que as pessoas ainda agregam pouca da sua experiência ao 

trabalho realizado (Tonet & Paz, 2006). No caso específico dos RH, os motivos também 

podem ser o pouco tempo para o aprendizado, alguns se sentem mais seguros em ouvir da 

chefia o que podem e devem fazer, e a forte centralização. 

No setor público as mudanças paulatinas do modelo burocrático para o gerencial têm 

como características a descentralização administrativa, a delegação de autoridade e de 

responsabilidade ao gestor público, dá ênfase no controle dos resultados ao invés de controle 

dos procedimentos (Pereira, 1997). Por este lado, inicia-se o processo de abertura para 

melhorar a eficiência. 

Também deve-se ter em mente que para conquistar a adesão ao compartilhamento do 

conhecimento não basta a simples melhoria de um processo. É preciso possibilitar que as 

pessoas tenham oportunidades de ponderar os benefícios e se familiarizar com o novo 

processo, quebrar um pouco da resistência à mudança (Davenport & Prusak, 2003).  

Em relação aos atritos falta de tempo, locais de encontro, idéia estreita de trabalho 

produtivo, Davenport & Prusak (2003) indicam como soluções possíveis a criação de tempo e 

locais de transferências do conhecimento por meio de feiras, salas de bate-papo, relatos de 

conferências.  

Uma característica identificada como oportunidade com fraca intensidade na vivência 

dos RH e que merece reforço é o rodízio de funções e papéis. O rodízio estratégico permite 

compreender a instituição por várias perspectivas, diversificar habilidades e fontes de 

informações, tornar o conhecimento mais fluido e mais fácil de ser colocado em prática 

(Nonaka & Takeuchi, 1997; Davenport & Prusak, 2003). Desta maneira, possibilita mais 

aprendizagem uns com os outros, funciona como uma estratégia para auto-motivação, 

contribui na retenção de pessoas talentosas e ajuda a não subutilizar as potenciais 

contribuições.  

Para aumentar o uso de rodízio torna-se necessário definir planos, direcioná-lo e 

disseminá-lo entre os funcionários para que a proposta surta efeito positivo e não seja 

equivocadamente interpretado como punição.  

Viabilizar a fluidez da informação e do conhecimento em busca de aprimorar a 

eficiência se torna menos árduo quando as pessoas estão conscientes dos requisitos mínimos 
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necessários. A Tabela 5.10 sintetiza na opinião dos entrevistados que já ouviram falar de 

redes de conhecimento quais são os fatores necessários a sua formação, bem como o 

percentual de menção a cada um. 

Tabela 5.10 – Fatores necessários às redes de conhecimento na percepção dos entrevistados que já ouviram 

falar sobre o termo. 

Fatores necessários à formação de redes de conhecimento % 
Ter conhecimento de um assunto 87% 
Propósito comum (compartilhar conhecimento, fortalecer habilidades individuais e de
todos, melhorias) 80% 

Ter intenção em compartilhar o conhecimento (enviar, absorver, desenvolver) 80% 
Coordenação, tutor, mentor, moderador, líder (apoiar, participar e encorajar as pessoas a
compartilhar) 73% 

Comunicação (aberta, sem bloqueio, linguagem comum e acessível, para que todos 
possam participar) 67% 

Conectar pessoas com pessoas, pessoas interligadas, interação 67% 
Interesses similares (descobrir oportunidades, aprender melhores práticas, dar ou receber
auxílio) e problemas comuns 67% 

Ter meios para efetivar a interação virtualmente ou presencialmente 53% 
Interdisciplinaridade 40% 
Voluntária, estrutura espontânea, mas com acompanhamento, não ser tão livre. 40% 
Conectar organizações, interação 33% 
Definições de atividades e tarefas 33% 

Fonte: Dados da pesquisa 

Observa-se que os itens mencionados estão entre os princípios apresentados no 

referencial teórico deste estudo, fato este que pode contribuir para estruturar uma rede de 

conhecimento nos RH. 

Na Tabela 5.11 estão expostas as áreas que os entrevistados consideram de interesse 

para se aprofundar o conhecimento por meio da interação entre as pessoas. Isso sintonizado à 

percepção da missão do RH pode contribuir para definição de propósitos que aumentem sua 

eficiência. 

De acordo com Davenport & Prusak (2003) as pessoas fazem escolhas o tempo todo 

para aplicar seu tempo e esforços da melhor maneira possível e, mesmo sem se dar conta 

plenamente, o critério mais comum para eleger as opções é o interesse próprio.  

Deste modo, identificar os interesses dos membros, conjugados com o clima 

organizacional, infra-estrutura tecnológica, predisposição em compartilhar conhecimento e 

interação grande entre os membros possibilitam avanços na eficiência por meio de redes e 

comunidade de prática. 
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Tabela 5.11 – Áreas de interesse para aprofundar conhecimento (total de 57 indicações) 

Áreas de interesse importante para aprofundar o
conhecimento por meio da interação entre as pessoas 

Visão 
gerencial

Visão 
operacional 

Visão 
externa Total 

Temas de comportamento e assistência 10% 20% 12% 42% 
Programas de motivação e valorização do funcionário 3% 2% 5% 10% 
Relacionamento interpessoal e convivência no trabalho 3% 6% - 9% 
Área de saúde e assistência ao funcionário - 2% 3% 5% 
Integração das pessoas e melhoria na comunicação interna  - 3% 2% 5% 
Preparação para aposentadoria e espaços para os aposentados - 3% 2% 5% 
Ferramentas para conhecer mais as aptidões e habilidades do
funcionário 2% 2% - 4% 

Coaching 2% - - 2% 
Qualidade de vida do funcionário - 2% - 2% 
Temas de capacitação e operacionalização 17% 19% 12% 48% 
Legislação e normas (interpretar e entender) 7% 9% - 16% 
Licença prêmio, abono permanência, aposentadoria, cargos
em comissão, contratação temporária, frequência 3% 3% 4% 10% 

Digitalização, informatizar trabalhos, avanço tecnológico - 3% 2% 5% 
Sistema de pagamento e outros 2% 2% 2% 6% 
Atendimento como cartão visita da instituição 2% - 2% 4% 
Rotina de processos, maneiras de fazer as coisas 3% - - 3% 
Cadastro de pessoal - - 2% 2% 
Formas de capacitação - 2% - 2% 
Temas das áreas de RH, gestão de pessoas, RH proativo
que fomenta conhecimento e satisfação do funcionário 4% - 6% 10% 

Total 31% 39% 30% 100%
Fonte: Dados da pesquisa 

Na percepção dos entrevistados as medidas necessárias para que a aplicação dos 

princípios de redes e comunidades de prática nos RH conquiste o apoio da direção e haja 

participação dos colaboradores encontram-se resumidas na Tabela 5.12. 

Ressalta-se que as medidas enunciadas para ganhar apoio e participação dos 

colaboradores nas redes e comunidades de prática são reconhecidas como úteis, entretanto não 

esgotam o rol de características necessárias para os desafios. 

Outro aspecto é a questão da institucionalização. Na percepção de alguns dos 

entrevistados a rede e a comunidade de prática devem ser institucionalizadas, desde que seja 

uma maneira de legitimar o seu papel na organização, pois “o de acordo” da instituição dá 

permissão para dedicar-se, tem-se recursos financeiros direcionados e as pessoas ficam menos 

dispersas. Outros entrevistados consideram que a institucionalização pode engessar a 

dinâmica destes instrumentos. Não houve predominância de uma das opiniões, isso demonstra 

que ainda não se tem uma posição. 
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Tabela 5.12 – Medidas necessárias para que os princípios de redes e comunidades de prática ganhem apoio da 

direção e haja participação dos colaboradores 

Medidas para conquistar o apoio da direção  Medidas para participação dos colaboradores  
Realizar estudo de caso para diagnosticar as
necessidades, mostrar a existência de
conhecimento espalhado, fragmentados em
vários lugares, e acompanhar. 

58% Promover conscientização, sensibilização, 
divulgação face a face e no portal Ibegeando. 50%

Promover conscientização, sensibilização,
divulgação face a face e no portal Ibegeando. 54%

Participação voluntária é o ideal, mas dependeria 
das características de cada pessoa como também 
dos incentivos concedidos. 

46%

Mostrar projetos que deram certo, dar exemplos
de iniciativas ou os motivos que determinadas
instituições públicas não fazem acontecer. 

50%

Reconhecimento ao funcionário, elogios, 
diplomas, medalha, premiação (conhecer a sede 
da instituição, concurso nacional de publicação 
dos sucessos). 

38%

Estruturar projeto piloto factível, sério, objetivo,
com medidas não tão caras e indicações das 
pessoas que possam estar envolvidas. 

50% Trabalhar a motivação dos funcionários. 33%

Dar uma visão da interação do RH com os
demais colaboradores e convidá-lo a participar
das discussões e mostrar as dificuldades. 

21%
Argumentar que a iniciativa resultaria em algo 
positivo para a pessoa e a instituição, mas 
também ouvir as necessidades do funcionário. 

33%

Indicar a promoção de melhorias no ambiente de
trabalho, mostrar como o serviço vai fluir mais
rápido. 

17% Mostrar projetos que deram certo, dar exemplos 
de iniciativas, vantagens e desvantagens. 21%

Resgatar a ousadia dos titulares, a vontade de
melhoria na gestão para não ficar só aguardando
propostas da sede. 

13% Incentivo maior é a busca pela informação, troca 
de conhecimento. 17%

Ter iniciativa para expor as idéias, propor mais
dinâmica, interação, integração, trabalhar com
amizade, respeito e compromisso. 

8% Deve ser fácil de usar, fácil de gerenciar. 13%

Fonte: Dados da pesquisa 

Segundo Wenger et. al. (2002) institucionalizar as comunidades de prática é um 

processo delicado tanto estrutural como culturalmente, mas não significa fazer-lhes uma parte 

do organograma da empresa e sim legitimar o seu papel como administrador dos recursos de 

conhecimento, integrando-as com outras funções e alinhando ao sistema de apoio 

organizacional.  

Os autores citam que as organizações de sucesso têm evitado por atacado a 

institucionalização feita para causa própria ou como um meio de legitimação superficial, tal 

como tornar obrigatória a participação ou a criação de relatórios dentro das comunidades. Em 

vez disso, os esforços têm sido projetados para provocar entusiasmo genuíno entre os 

membros e capacitá-los para administrar recursos de conhecimento. Este equilíbrio é essencial 

para que as organizações ganhem os benefícios das comunidades sem matar sua iniciativa 

com a burocracia processual e restrições departamentais. 

Diante do exposto neste subitem, depreende-se que informalmente há formação de 

redes, as pessoas estão conectadas de acordo com suas necessidades relacionais, mostram 
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abertura para interligar os RH e ao mesmo tempo indicam a necessidade de capacitação 

tecnológica para o desenvolvimento de iniciativas que as utilizem.  

Observa-se também que o clima organizacional não é uma barreira ao envolvimento 

voluntário, embora existam desafios para um contexto propício ao compartilhamento do 

conhecimento. 

Por fim, a identificação das áreas de interesse dos entrevistados para aprofundar o 

conhecimento pode guiar discussões concretas e úteis como também auxiliar o planejamento 

de ações de curto e longo prazo de modo a melhorar a eficiência. 

5.5 Síntese 

A pesquisa demonstra que há identificação dos colaboradores com a instituição, eles 

possuem experiências em áreas diferentes, têm iniciativas para realizar novos projetos. Em 

contrapartida, detecta também a necessidade de renovação do quadro de pessoal, motivação, 

conscientização e valorização das funções exercidas nos recursos humanos.  

Também se evidencia que as pessoas têm necessidades de aprender, se mostram 

predispostas a compartilhar o conhecimento e todos comentaram que já foram beneficiadas 

pelo compartilhamento do conhecimento de outras pessoas. É interessante ainda a presença de 

pessoas com razoável noção dos procedimentos e sistemas que pode contribuir para melhoria 

dos trabalhos como também apoiar a formação para os novatos. 

No tocante à interação entre os colaboradores, nota-se um elevado nível e é considerada, 

por eles, muito importante porque ajuda na troca de idéias e discussão de legislação entre 

outros. Para tanto, é preciso estar atento para estimular e desenvolver os espaços de interação, 

presencial ou virtual.  

Neste aspecto, constatam-se os avanços tecnológicos na instituição que contribui como 

meios para facilitar a interação e conexão das pessoas de maneira virtual. Entre os meios de 

interação utilizados destacam o e-mail e o telefone, mas também há videoconferências. 

Verifica-se ainda a necessidade de capacitação para o uso de recursos tecnológicos de modo 

que sejam ferramentas para fomentar o desenvolvimento de soluções, idéias e processos de 

forma mais ágil em vez de tornar-se uma barreira. Em relação aos espaços de interação 

presencial, se pondera que a frequência é menor que aquela almejada pelos entrevistados. 

Na percepção dos entrevistados é necessário prover mais capacitação na área de atuação. 

Visto que a forma de aprendizado mais frequente é o “aprender fazendo” e “buscar colegas 

que conheçam o assunto”, a situação pode-se agravar com o grande quantitativo de pessoal 

prestes a se aposentar. Embora, observa-se que há pessoas que se preocupam com esta 
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realidade e alguns, antecipando às ações institucionais, têm colaborado para que seu 

conhecimento seja absorvido pela organização.  

A maioria dos entrevistados afirma que registra as informações relevantes para o 

desempenho do trabalho e as consulta. Estruturar e compartilhar estes registros torna-se uma 

maneira de ampliar o “sabemos o que sabemos”, ou seja, diminuir lacunas do conhecimento. 

Na vivência dos RH registra-se que ainda é fraca a disponibilidade de tempo para o 

aprendizado, os entrevistados indicam grande falta de tempo, o dia-a-dia é tumultuado. 

Acredita-se que o compartilhamento de soluções já criadas para situações similares em outras 

unidades auxiliariam bastante, evitando desperdício de pessoal, material e tempo sem contar o 

aprendizado coletivo. Para tanto, é preciso investir em espaços de interação, tempo e 

reconhecimento de que este processo é importante e precisa ser realimentado (Davenport & 

Prusak, 2003). 

Verifica-se no geral que a definição dos papéis é clara para o entrevistado 

individualmente, mas alguns percebem a necessidade de redistribuição das atividades para 

evitar centralização dos processos e melhorar a produtividade. Percebe-se a existência de 

concentração de atividades em poucas pessoas e a baixa motivação dos colaboradores para ler 

e aplicar as informações e instruções disponibilizadas. 

Confirma-se que há abertura para o colaborador expor suas necessidades e interesses 

para a gerência e supervisões, reforçando a boa aproximação entre os colaboradores e uma 

cultura de abertura ao diálogo como também um facilitador para o desenvolvimento da 

linguagem comum. 

Outro canal importante para fortalecer habilidades é a interação com outros ambientes 

externos ou internos. O relacionamento com outras Unidades Pagadoras do IBGE, como 

também de outras instituições existe em pouca intensidade e de forma não continuada. Já a 

interação com outros setores na própria Unidade Estadual está voltada ao atendimento às 

demandas, entretanto, deve-se avaliar esta interação, pois podem contribuir com suas 

experiências. Menciona-se ainda que o resultado das parcerias existentes tenha contribuído 

para o desenvolvimento das pessoas. 

Além das características mencionadas anteriormente, pode-se contar com a baixa evasão 

de pessoas nos RH; as interações existentes; as habilidades de coordenação para organizar, 

dirigir e orientar os trabalhos; a confiança mútua e comprometimento com os outros; o clima 

misto de consenso e questionamento. Ressalta-se que existem outras oportunidades que 

devem ser intensificadas, como por exemplo, o apoio da direção, e outros desafios que 

precisam ser tratados, como barreiras na comunicação. 
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O propósito comum pode ser incrementado com a missão do RH como também 

associado aos interesses dos colaboradores. Evidencia-se entre as medidas necessárias para 

conquistar o apoio da direção, a realização do estudo de caso para diagnosticar as 

necessidades, mostrar a existência de conhecimento espalhado e o acompanhamento da 

realidade. Para o lado da participação dos colaboradores, o destaque é a conscientização e 

sensibilização, embora a pesquisa tenha identificado que um número razoável tem noção do 

que sejam redes de conhecimento. 

Em relação ao ritmo temporal regular de trabalho da rede ou comunidade de prática, 

considera-se que, diante da distância geográfica entre os RH, é interessante que se tenha uma 

regularidade de encontros virtuais por tele ou videoconferência ou chat e uma periodicidade 

definida de encontro presencial ao menos uma no ano. Isso significa cultivar 

intencionalmente, ter uma participação regular e recursos disponíveis, o que realça a 

necessidade do apoio da direção. 

No exame a respeito da gestão do conhecimento observa-se que o termo é conhecido 

entre os entrevistados, os quais percebem o despertar e as iniciativas dispersas. 

Entre os desafios encontrados sob a perspectiva de gestão do conhecimento destaca-se: 

 Identificar e aproveitar o conhecimento existente na instituição, definir e disseminar 

aquele a ser desenvolvido na organização; 

 Melhorar a forma de aquisição de conhecimento, seu direcionamento e o processo de 

internalização para atender as necessidades institucionais além de avaliar se os 

projetos estão aderentes aos propósitos; 

 Estimular múltiplos canais de transferência do conhecimento e motivar os 

funcionários a continuar expandindo habilidades; 

 Estrutura organizacional que propicie relacionamentos sólidos e colaboração eficaz, 

incentivando as oportunidades identificadas.  

Diante do panorama apresentado, se vê que a proposta de redes de conhecimento e 

comunidades de prática pode contribuir para avançar a eficiência nos RH. Elas facilitam 

especialmente na identificação e aproveitamento do conhecimento vivenciado por outras 

unidades e ainda não compartilhado, além de fortalecer habilidades individuais e gerar 

satisfação para os colaboradores. Assim, possibilita maximizar a aplicação dos conhecimentos 

individuais espalhados para atingir objetivos organizacionais de melhorias e inovação que dê 

mais sustentação à instituição. 

Dentre as vantagens para trabalhar em redes e comunidades de prática acrescenta-se: 

fortalecer a capacidade de investigação e comunicação; tornar a aprendizagem organizacional 



Capítulo 5 Análise dos resultados da pesquisa aplicada
 

 120

mais rápida e disseminada; mobilizar recursos e melhorar a eficiência; ajudar na retenção de 

talentos; conectar conhecimentos especializados e profissionais isolados; identificar, tratar 

problemas recorrentes e ampliar a capacidade de resolução (Creech & Willard, 2001; Büchel 

& Raub, 2002; Wenger et. al., 2002; Terra, 2003). 

Portanto, para aprimorar a eficiência através do estudo dos princípios norteadores de 

redes e comunidades de prática dentro da realidade dos RH, verifica-se que é preciso:  

 Contar com o apoio da direção e reforçar a conscientização dos colaboradores para a 

iniciativa; 

 Investir tempo na realização de estudos em grupo, participação de congressos, 

seminários, reuniões, capacitação; 

 Realizar um plano de trabalho que determine a intenção principal a partir dos 

interesses ou problemas similares e prática compartilhada; 

 Convidar os potenciais membros, mas não perder de vista os benefícios de recrutar 

novas pessoas; 

 Definir papéis, atribuições, identificar coordenadores e líderes de pensamento, mas 

também ter a clareza de que há espaço para a multiliderança e é positiva a renovação; 

 Avaliar os meios de interação necessários para verificar aqueles em que os membros 

sintam-se mais a vontade ou mesmo aqueles para os quais precisam ser capacitados a 

utilizá-los; 

 Dar impulso a um ambiente de solicitude, em que se observa convivência entre os 

colegas em busca do desenvolvimento recíproco, confiança mútua, empatia, acesso à 

ajuda, leniência no julgamento, coragem para expor experimentos, idéias, opiniões e 

dar feedback; 

 Definir as regras de participação conscientes dos diferentes níveis que surgem, mas 

que também trazem valores; 

 Estabelecer um ritmo temporal regular de atividades; 

 Documentar criteriosamente, construir e organizar um repositório de conhecimento; 

 Intensificar os relacionamentos com outros ambientes e procurar benchmarks de 

referência fora da organização; 

 Demonstrar os avanços nas habilidades individuais e benefícios organizacionais. 

Desta maneira, é possível construir um processo intencional de identificar, gerar, 

compartilhar, internalizar e aplicar o conhecimento organizacional, ou seja, contribuir na 

implementação corporativa da gestão do conhecimento. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS, RECOMENDAÇÕES E PROPOSTAS 

DE TRABALHOS FUTUROS 

O estudo identifica através da teoria, de exemplos vivenciados no setor público e da 

pesquisa aplicada que as redes e comunidades de prática favorecem a interação e o 

compartilhamento do conhecimento de modo a contribuir para melhoria na eficiência da 

organização. 

As redes e comunidades de prática, formadas por grupos de pessoas que compartilham 

conhecimento e práticas com propósitos comuns, desenvolvem soluções, ampliam a utilização 

de recursos disponíveis, aumentam a produtividade, contribuem para melhoria das habilidades 

dos membros e proporcionam satisfação pessoal. Além disso, possibilitam conectar locais de 

conhecimentos especializados a pessoas isoladas, tornam o aprendizado mais rápido e 

auxiliam na definição do conhecimento que vale a pena ser codificado. Em suma, através 

delas é possível identificar pontos fortes e fragilidades, ampliar, atualizar e fortalecer a 

aplicação do conhecimento, como também descobrir novas oportunidades. 

Neste sentido, elas são facilitadores ao processo de gestão do conhecimento que pode 

basear-se em recursos existentes na organização, iniciar com pequenas propostas, utilizar 

múltiplos canais de transferência e sistematizar e direcionar o conhecimento. 

Os modelos de gestão do conhecimento tomados como referência, Nonaka & Takeuchi 

(1997) e Davenport & Prusak (2003), mostram que compartilhar e usar conhecimentos, 

frequentemente não são atos naturais. Eles reconhecem a importância da interação entre as 

pessoas e do desenvolvimento de um contexto que as incentivem, criando uma sinergia que 

resulta no aumento da capacidade para vencer desafios. Para que isto ocorra, é necessário 

haver confiança, apoio da direção, infraestrutura e uma cultura voltada para o conhecimento. 

Assim, os modelos de gestão do conhecimento indicam caminhos que influenciam 

positivamente no resultado das organizações. 

As experiências no caso do SERPRO e SMRH indicam que o processo de gestão do 

conhecimento conta com o apoio da direção, participação e motivação dos funcionários, 

definição de responsáveis, clima de colaboração, desenvolvimento de uma linguagem comum 

e investimento em capacitação. No compartilhamento de conhecimento utilizam portal 

corporativo bem como comunidades de práticas, reuniões, comitês, ensino a distância e 

grupos de trabalho. Em ambos é verificado uma visão corporativa para implementação da 

gestão do conhecimento em todas as áreas e o alinhamento com programas de qualidade.  
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Corroborando com a teoria e as experiências mencionadas, a pesquisa aplicada mostra 

que os entrevistados consideram o compartilhamento do conhecimento fundamental para se 

ter uma visão global das atividades, ampliar soluções, contribuir no fortalecimento das 

habilidades individuais e gerar satisfação dos colaboradores. Também evidencia que as 

pessoas têm necessidades de aprender, apresentam baixa resistência em repassar o 

conhecimento, mostram-se predispostas a compartilhar, vivenciam boa interação, um clima de 

colaboração. Estes fatores favorecem o trabalho em redes e comunidades de prática.  

Por outro lado, a importância de uma política institucional de gestão do conhecimento 

ainda é percebida em estágios iniciais. Alguns colaboradores consideram sua capacidade 

profissional superior ao que lhes é solicitado, como também há desafios em tornar os recursos 

pessoal, material e tecnológico mais acessíveis. Percebe-se ainda desperdícios de recursos, 

como “reinventar a roda”, e é unânime a visão da necessidade de se compartilhar a solução de 

problemas similares vivenciados por outros setores ou unidades de forma a minimizar os 

desperdícios.  

As pessoas têm iniciativas para buscar contato face a face ou por e-mail, telefone com 

outros colegas que possam ajudar-lhes a encontrar soluções, discutir idéias. Contudo, desta 

maneira, os resultados não são atingidos como poderiam, corroborado pela baixa percepção 

de que a organização “sabe o que se sabe”.  

Diante deste contexto, recomenda-se: 

 Cultivar e estimular as oportunidades indicadas ao longo deste trabalho e dedicar 

atenção aos desafios; 

 Resgatar a auto-estima e a motivação das pessoas com medidas de reconhecimento, 

incentivos e integração; 

 Fortalecer a confiança para exposição das idéias e criatividades, sentido de pertença e 

de identidade; 

 Identificar colaboradores potenciais para contribuir com a proposta de gestão do 

conhecimento bem como pessoas líderes e formadores de opinião; 

 Discutir com o grupo se a intenção principal, os interesses ou problemas em comum 

se adéquam melhor em uma proposta mais ampla com o desenvolvimento de redes ou 

em algo mais específico como comunidades de prática; 

 Investir em tempo e local para interação das pessoas e reconhecer que é um processo 

que deve ser continuamente alimentado; 

 Elaborar projeto com etapas de capacitação e acompanhamento, visando superar os 

pontos fracos e ampliar pontos fortes; 
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 Conscientizar e sensibilizar os colaboradores e, dentro do possível, contar com o apoio 

da alta direção para prover os recursos necessários (infraestrutura, financeiro, tempo); 

 Definir forma e frequência de acompanhamento e demonstrar os avanços nas 

habilidades e benefícios organizacionais;  

 Identificar as tendências para correção de desvios. 

Por fim, percorrer um caminho que oriente os colaboradores a desprenderem-se de 

algumas práticas e participarem das redes e comunidades de prática, interagir e compartilhar, 

ser fonte e receptor de conhecimento, permitirão alcançarem o que sozinho não alcançariam, 

aumentando a eficiência da Gerência dos Recursos Humanos do IBGE/PE. 

Para trabalhos futuros sugerem-se duas linhas de estudos, uma voltada para aprofundar e 

ampliar a análise dentro do próprio IBGE e a outra para avançar em questões que estão 

relacionadas ao tema.  

Desta maneira, na primeira linha de estudo propõe-se aprofundar os estudos para 

formalizar indicadores com a finalidade de mensurar as contribuições e usabilidade interna 

das soluções alcançadas com as redes e comunidades de prática como também ampliar a 

pesquisa para outras Unidades Estaduais do IBGE. 

A segunda linha inclui estudos para identificar e avaliar quais assuntos não devem ser do 

conhecimento de todos, como aqueles estratégicos de uma instituição pública. Sugere-se 

também identificar se a estabilidade prevista na Constituição Federal de 1988 e na Lei nº 

8.112/90 é um fator predominante para que os colaboradores de uma instituição pública não 

tenham resistência em repassar seus conhecimentos de formar a contribuir na discussão destes 

temas. Outra sugestão é estudar maneiras de se realizar o endomarketing para estimular as 

práticas de compartilhamento do conhecimento. 
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ANEXO 2 

 

MESTRADO ACADÊMICO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – UFPE 

LINHA DE PESQUISA PLANEJAMENTO E GESTÃO DA 
COMPETITIVIDADE 

  

Estudo de caso nas atividades de recursos humanos 

OBJETIVO: 
Analisar as percepções dos servidores em relação à gestão do conhecimento, redes e 
comunidades de prática, como também a visão geral dos recursos humanos que compõe a 
Unidade Pagadora da Fundação IBGE localizada em Recife/PE. 

Sua participação nesta pesquisa é muito importante para que os resultados sejam de boa qualidade. 
 

 

Todas as informações individuais prestadas nesta pesquisa têm caráter confidencial. 

Entrevista realizada em _____/_____/_______. Início às ____:____h. Término às ____:____  
 

 

01 – Características do informante 
 

Nome:                                                                         1.1.Sexo: (1) masculino (2) feminino 
 

1.2. Idade: 
(1) Até 30 anos 
(2) De 30 a 39 anos 
(3) De 40 a 49 anos 
(4) De 50 a 59 anos 
(5) Mais de 60 anos 

 

1.3. Tempo de serviço: 
(1) Até 04 anos 
(2) De 05 a 09 anos 
(3) De 10 a 14 anos 
(4) De 15 a 19 anos 
(5) ≥ 20 anos

 

1.3.6 Recebe abono permanência? 
 

(1) sim    
(2) não 

 

1.4. Formação: (1) Ensino médio     (2) Superior incompleto (3) Superior completo  
                           (4) Pós-graduação   (5) Mestrado                   (6) Doutorado
 

1.5. Carreira: 
 

1.5.1. Possui experiência anterior ao IBGE?  (1) sim   (2) não – passe ao quesito 1.5.3 
1.5.2. A experiência anterior foi na área de recursos humanos? (1) sim   (2) não 
1.5.3. Ingressou no IBGE em que função? _______________________________________ 
1.5.4. Quantos anos você já atuou no IBGE? |__|__| área de pesquisa  |__|__| área administrativa  
1.5.5. Quanto tempo você está nessa área atual? (em anos) ________________________________ 
1.5.6. Você já assumiu alguma função de confiança na sua vida profissional? Se sim, qual(is) área(s)? 
_________________________________________________________________________ 
1.5.7. Atualmente, você está exercendo alguma função de confiança? Se sim, há quanto tempo 
(anos)?__________________________________________________________________________ 
1.5.8. Considera que suas experiências anteriores ampliaram sua visão para tomar decisões 
atualmente? (1) sim   (2) não   (3) não sei 
1.5.9. Você considera que sua capacidade profissional é superior aos trabalhos que vem executando na 
Instituição (poderia fazer mais que o solicitado)? (1) sim   (2) não   (3) algumas vezes 
1.5.10. Quais são suas principais qualidades profissionais que você considera útil à Instituição? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
1.5.11. Você se identifica com a instituição? Qual seu interesse de curto e longo prazo na instituição?  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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02 – Percepção do informante – visão geral (RH em AL, PB, PE e RN) 
 

2.1. Qual é a missão dos recursos humanos? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

2.2. Quais são as principais qualidades (Q) que você vê nos recursos humanos destes estados? E quais 
são os principais problemas (P) que você percebe que os impedem de ir mais longe? 

 Q_____________________________________________________________________________
P_____________________________________________________________________________ 

 

2.3. Como você classifica a realização dos trabalhos dos recursos humanos desta Unidade Pagadora 
em termos de eficiência? Entende-se eficiência como: virtude ou característica de conseguir o 
melhor rendimento com o mínimo de erros e/ou dispêndio de energia, tempo, dinheiro ou meios.  

(1) muito alta   (2) alta   (3) média   (4) baixa   (5) muito baixa   (6) sem opinião formada  

 

2.4. Em linhas gerais, como se dividem as atividades de recursos humanos desta Unidade Pagadora? 
Comente se há trabalhos em comum entre as Unidades ou se você vê complementaridade. 

PE___________________________________________________________________________
AL___________________________________________________________________________
PB___________________________________________________________________________
RN___________________________________________________________________________ 

 

2.5. A divisão de responsabilidades e tarefas na área de recursos humanos desta Unidade Pagadora é 
clara para todos (T)? E para você (V)? 

T (1) sim   (2) não    (3) em parte   (4) sem opinião formada 

V (1) sim   (2) não    (3) em parte   (4) sem opinião formada 

 

2.6. Indique o nível de atendimento à demanda atual de serviços da área de recursos humanos desta 
Unidade Pagadora. 

(1) muito alto   (2) alto   (3) médio   (4) baixo   (5) muito baixo   (6) sem opinião formada  

Por quê? ________________________________________________________________ 

 

2.7. Os RH de AL, PB, PE e RN buscam relacionar-se com outros ambientes (interno ou externo) para 
aprimorar ou complementar suas habilidades? (1) sim   (2) não   (3) em parte   (4) não sei 

 

2.8. Como considera a frequência da relação do RH com outros setores da Unidade Estadual?  

(1) intensa  (2) algumas vezes  (3) normal  (4) raramente  (5) nunca  (6) sem opinião formada  

Por quê? ______________________________________________________________________ 

 

2.9. Como é a busca de parcerias (formal ou informal) do RH nestes estados com outras instituições? 

(1) muito alta   (2) alta   (3) média   (4) baixa   (5) muito baixa   (6) sem opinião formada  
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Por quê? ______________________________________________________________________ 

Indique as parcerias que devem ser buscadas e as existentes. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2.10. Como classifica o resultado das atividades desenvolvidas através das parcerias (área de saúde, 
projeto qualidade de vida, outros citados na resposta anterior)? 

(1) muito bom   (2) bom   (3) médio   (4) regular   (5) péssimo   (6) sem opinião formada  

Por quê? _______________________________________________________________________ 

 

2.11. Que tipo de interação existe entre você e outros Gerentes e Supervisores de outras Unidades 
Pagadoras? E o que é mais discutido nessas oportunidades? 

 ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

2.12. Poderia citar uma situação real na qual a experiência de trabalho vivida por outro Gerente ou 
Supervisor foi importante para o seu desempenho? E como ficou sabendo dessa experiência? 

 ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

2.13. Indique a frequência de trabalhos conjuntos da Gerencia de RH com as Supervisões de RH desta 
Unidade Pagadora. 

(1) frequente   (2) algumas vezes   (3) raramente   (4) nunca   (5) sem opinião formada  

Qual(is) trabalho(s)?_____________________________________________________________ 

 

2.14. Qual o nível de importância você considera o trabalho conjunto da Gerência de RH com as 
Supervisões de RH? 

(1) muito alto   (2) alto   (3) médio   (4) baixo   (5) muito baixo   (6) sem opinião formada  

Cite as razões.__________________________________________________________________ 

 

2.15. Cite exemplos de relacionamentos destes recursos humanos nas seguintes situações:  

1. Formal (quando os relacionamentos entre as pessoas 
ocorrem de forma planejada e institucionalizada, 
existe norma interna determinando) 

 

2. Informal (quando os relacionamentos acontecem de 
forma não planejada)  

3. Intraorganizacional (entre setores, com relações de 
papéis e atribuições)  

4. Interorganizacional (relações com associações, 
fornecedores, órgãos regulamentares, sindicatos).  
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2.16. Classifique as afirmações abaixo. 

C
on

co
rd

o 
pl

en
am

en
te

 
(1

)  
 

C
on

co
rd

o 
(2

) 

N
ão

 c
on

co
rd

o 
ne

m
 d

is
co

rd
o 

(3
) 

D
is

co
rd

o 
(4

)  

D
is

co
rd

o 
pl

en
am

en
te

 
(5

) 

1. As experiências da Gerência de RH podem ajudar a resolver 
problemas nas Supervisões de RH. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2. As experiências das Supervisões de RH podem ajudar a 
resolver problemas na Gerência de RH. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

3. As necessidades e interesses da Gerência de RH são claros a 
todos. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

4. As necessidades e interesses da Supervisão de RH são claros 
a todos. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5. Há abertura para o servidor expor suas necessidades e 
interesses para a Gerência de RH. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

6. Há abertura para o servidor expor suas necessidades e 
interesses para a Supervisão de RH. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7. Com o avanço da tecnologia, diminuindo distâncias e 
disponibilizando grande volume de informações, os usuários 
têm formado grupos de discussão e têm buscado cada vez mais 
seus direitos. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8. A área de recursos humanos é um setor potencial para 
motivar as pessoas a compartilhar seus conhecimentos. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

9. A área de recursos humanos é um setor potencial para 
motivar as pessoas a aplicar seus conhecimentos. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 

2.17. Qual o nível de interação dos servidores da área de RH nesta Unidade Pagadora? 

(1) avançado   (2) grande   (3) intermediário   (4) inicial   (5) não existe  

Cite exemplos. _________________________________________________________________ 

 

2.18. Você julga importante a interação dos servidores da área de RH? 

(1) muito importante (2) importante  (3) pouco importante (4) sem importância 

Cite situações em que seria importante esta interação.___________________________________ 

 

2.19. Indique o nível de evasão de servidores do RH. 

(1) muito alto   (2) alto   (3) médio   (4) baixo   (5) muito baixo   (6) sem opinião formada  

(7) outro. Especifique____________________________________________________________ 

03 – Percepção do informante – gestão do conhecimento 
 

3.1. Você já ouviu falar sobre o termo “gestão do conhecimento”? (1) sim   (2) não    (3) em parte 

 

3.2. Gestão do Conhecimento é um processo sistemático de conectar pessoas com pessoas, e pessoas 
com o conhecimento de que elas precisam para agir eficazmente e criar novo conhecimento. As 
iniciativas de Gestão do Conhecimento visam melhorar o desempenho de uma organização e das 
pessoas que nela trabalham, por meio de identificação, captura, validação e transferência de 
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conhecimento. O objetivo não é simplesmente compartilhar conhecimento, embora este seja um 
subproduto valioso do processo (American Productivity and Quality Center – APQC). Partindo 
deste conceito, em que grau lhe parece que há no IBGE a percepção da importância de adotar 
iniciativas de gestão do conhecimento: 

(1) muito alto   (2) alto   (3) médio   (4) baixo   (5) muito baixo   (6) sem opinião formada  

(7) outro. Especifique____________________________________________________________ 

 

3.3. Você tem notícia de alguma experiência de gestão do conhecimento no IBGE? Em caso 
afirmativo, comentar seu alcance. 

 _____________________________________________________________________________ 

 

3.4. Marque uma opção. Sim 
(1)    

Não 
(2) 

Em parte 
(3)   

1. Os recursos (pessoal, material, tecnológico, banco de dados) 
existentes na instituição estão disponíveis de tal forma que as pessoas 
procurem, encontrem e empreguem as melhores práticas? 

(  ) (  ) (  ) 

2. Existe direcionamento do conhecimento para o local em que ele 
efetivamente seja utilizado, assegurando seu acesso para toda a 
organização? 

(  ) (  ) (  ) 

3. Existem ferramentas que facilitam o acesso rápido às informações 
para que os colaboradores possam realizar suas atividades de forma 
autônoma? 

(  ) (  ) (  ) 

4. Você considera que há desperdício de recursos (tempo, material, 
pessoal) para solucionar problemas na Unidade “A” sendo que os 
mesmos já foram vivenciados por outras Unidades ou Setores? 

(  ) (  ) (  ) 

5. Você considera importante conhecer as soluções adotadas em 
outras Unidades ou Setores de casos similares ao vivenciado pela sua 
área? 

(  ) (  ) (  ) 

6. A organização fomenta a interação entre as pessoas para aplicar e 
usar as idéias e habilidades de diferentes fontes estimulando a 
autonomia? 

(  ) (  ) (  ) 

7. Disponibilizada a informação e instrução, existe motivação por 
parte de quem possa dela precisar para lê-la integralmente e aplicá-la? (  ) (  ) (  ) 

8. A organização cria mecanismos para motivar os servidores a 
expandirem continuamente suas habilidades? (  ) (  ) (  ) 

9. As atividades são concentradas em poucas pessoas? (  ) (  ) (  ) 
10. É usual a aquisição de conhecimento por meios externos à 
Instituição (admissão com formação específica à necessidade da 
Instituição, consultoria, nomeação em cargo comissionado de pessoas 
com habilidades específicas)? 

(  ) (  ) (  ) 

11. Pessoas com talentos e históricos de experiências diferentes podem 
desenvolver idéias em conjunto ou combinar as velhas idéias de forma 
nova? 

(  ) (  ) (  ) 

12. A pressão existente no trabalho favorece a geração de 
conhecimento de forma mais rápida? (  ) (  ) (  ) 

13. A sensação de crise, antes que ela realmente se instale, propicia 
uma mudança organizacional no sentido de gerar conhecimentos?  (  ) (  ) (  ) 

14. A alta administração cria metas desafiadoras para tirar a 
organização da inércia? (  ) (  ) (  ) 

15. A organização estimula o compromisso de seus colaboradores? (  ) (  ) (  ) 
16. As intenções organizacionais (padrões e valores organizacionais) (  ) (  ) (  ) 
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associadas à divulgação de estratégias estimulam o compromisso de 
seus colaboradores? 
17. Os procedimentos refletem a intenção da organização em atender 
as necessidades da sociedade de forma ampla (justificação de 
conceitos)? 

(  ) (  ) (  ) 

18. A Gerência e as Supervisões de RH participam da formulação de 
estratégias da Instituição de forma a priorizar ações/projetos. (  ) (  ) (  ) 

19. Está claro a intenção da organização em facilitar o relacionamento 
com outras organizações, seus colaboradores e cidadãos? (  ) (  ) (  ) 

20. Você considera que os dirigentes incentivam e participam de 
eventos voltados para a gestão do conhecimento? (  ) (  ) (  ) 

21. São realizados eventos periódicos para definição e disseminação do 
conhecimento a ser desenvolvido na organização? (  ) (  ) (  ) 

22. A “linha de frente”, através do conhecimento do dia-a-dia, pode 
contribuir com a definição estratégica da organização? (  ) (  ) (  ) 

23. Você concorda com a frase: “Uma organização que aprende é um 
lugar em que as pessoas descobrem continuamente como criam sua 
realidade e como podem mudá-la” (Senge, 1990)? 

(  ) (  ) (  ) 

24. Sabemos o que sabemos? (A organização é consciente do 
conhecimento que possui, existe mapeamento das atividades que os 
colaboradores executam.) 

(  ) (  ) (  ) 

25. Sabemos o que não sabemos? (A organização está ciente do 
conhecimento do qual ela necessita saber para perseguir suas metas e 
objetivos.) 

(  ) (  ) (  ) 

26. Não sabemos o que sabemos? (A organização não está totalmente 
ciente do conhecimento que ela possui.) (  ) (  ) (  ) 

27. Não sabemos o que não sabemos? (A organização não está ciente 
daquilo que ela não sabe, nem mesmo o impacto que o 
desconhecimento pode gerar no desempenho organizacional.) 

(  ) (  ) (  ) 

 

Espaço para comentar a respeito dos quesitos do item 3.4 

 ______________________________________________________________________________ 

 

3.5. Em relação à realidade dos recursos humanos desta UPAG, contextualize as afirmações a seguir 
em:  (FO) fortemente significativa, se aplica à realidade dos recursos humanos (faz).  

(M) moderadamente significativa, por ser apenas alvo em discussão.  

(FR) fracamente significativa, não se aplica à realidade dos recursos humanos (não faz). 

 (  ) 
1. No ingresso de um novo colaborador é necessário ter sido identificado anteriormente 
quais conhecimentos deverão ser repassados e localizar as pessoas aptas e disponíveis que 
melhor poderão atender essa demanda. 

(  ) 2. No ingresso de um novo colaborador é necessário identificar o conhecimento que ele 
possui. 

(  ) 3. Os colaboradores em grupo ou individualmente documentam e compartilham suas 
expertises. 

(  ) 4. A integração de pessoas com diferentes formações amplia as opções de solução, 
entretanto, a comunicação e o uso de linguagem não são fáceis. 

(  ) 5. O detentor do conhecimento tem resistência em repassá-lo por receio de perder status ou 
poder, por temer ser substituído pelo aprendiz, ou outros motivos. 

(  ) 6. Estar aberto a novos conhecimentos exige estar disposto a mudar a forma como trabalha. 
(  ) 7. Há interesse e comprometimento com as demandas da organização. 
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(  ) 8. A interação em que os colaboradores compartilham sentimentos, emoções e experiências 
e modelos mentais permitem a socialização do conhecimento. 

(  ) 
9. O diálogo ou reflexão coletiva expresso em metáforas, analogias, hipóteses, raciocínio 
dedutivo e indutivo propiciam a externalização do conhecimento, convertendo-o em termos 
e conceitos comuns.  

(  ) 10. Os colaboradores trocam, combinam e sistematizam conhecimento através de meios 
como documentos formais, reuniões, conversas ao telefone, comunicação eletrônica. 

(  ) 
11. Os documentos, manuais, histórias orais e a oportunidade de experimentar coisas novas 
facilitam a transferência do conhecimento para outros colaboradores, ajudando-os a 
internalizar. 

(  ) 12. Verificar se os conceitos criados ou os novos projetos valem a pena para a organização e 
a sociedade.  

 

3.6. Como você classifica a importância de sua interação com outras pessoas para sua aprendizagem 
profissional? 

(1) muito importante   (2) importante   (3) pouco importante   (4) sem importância  

 

3.7. Em sua opinião, qual é a importância (positiva ou negativa) do feedback dos colegas de trabalho 
no seu aprendizado e desenvolvimento profissional? 

______________________________________________________________________________ 

 

3.8. Qual(is) é(são) a(s) forma(s) de aprendizado que você utiliza para desenvolver seus trabalhos?  

Se mais de uma, ordenar do mais frequente ao menos (1º  ao 11º). 

(  ) “aprender fazendo”   (  ) treinamento presencial   (  ) treinamento à distância (  ) narrativas 

(  ) procurando colegas que conheçam o assunto     (  ) rotatividade nas tarefas (  ) reuniões 

(  ) buscando com pessoas de outras instituições     (  ) Workshop   (  ) vídeos 

(  ) outro. Especifique ____________________________________________________________ 

 

3.9. Em que grau o seu conhecimento tem sido absorvido pela organização, de modo que esteja 
disponível na sua ausência? 

(1) muito alto   (2) alto   (3) médio   (4) baixo   (5) muito baixo 

 

3.10. Você já foi beneficiado pelo compartilhamento de conhecimento de outros colegas?  

(1) sim   (2) não    (3) em parte 

 

3.11. Qual(is) o(s) meio(s) de interação utilizado(s) no RH desta Unidade Pagadora para compartilhar 
conhecimento? Se mais de uma, ordenar do mais frequente ao menos (1º  ao 11º). 

(  ) telefone (  ) e-mail (  ) treinamento interno (  ) videoconferência (  ) chat 

(  ) reunião  (  ) feiras (  ) cursos externos (  ) confraternização (  ) cafezinho 

(  ) outro. Especifique____________________________________________________________ 
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04 – Percepção do informante – redes e comunidade de prática 
 

4.1. Você já ouviu falar sobre o termo “redes de conhecimento”?  

(1) sim   (2) em parte   (3) não – passe ao quesito 4.4     

 

4.2. Em sua opinião, o que significa o formato de redes de conhecimento? E o que é necessário para 
que ela exista? (Comentar a respeito de se ter propósito comum, clareza na definição de 
responsabilidades, interdisciplinaridade, comunicação, aprendizado, coordenação, capacitação do 
RH, benefícios e desafios, entre outros) 

 ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

4.3. Considera que existe espaço (abertura) para a criação de uma rede de conhecimento interligando 
as áreas de recursos humanos do IBGE? 

(1) sim   (2) não    (3) não sei 

 

4.4. Você tem notícia de alguma experiência de formação de redes para disseminação e 
compartilhamento do conhecimento no âmbito do IBGE? Em caso afirmativo, comentar. 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 

4.5. A possibilidade de trocar experiências de forma sistematizada como outros recursos humanos 
pode influenciar positivamente na realização das tarefas?  

(1) sim   (2) não   (3) sem opinião formada  

 

4.6. Como você classifica o clima organizacional para propiciar o seu envolvimento voluntário nas 
soluções das demandas do seu trabalho? 

(1) muito bom   (2) bom   (3) médio   (4) ruim   (5) muito ruim   (6) sem opinião formada  

 

4.7. Quando você tem alguma observação, idéia ou problema relacionado ao seu setor ou ao seu 
trabalho especificamente, quais são as pessoas (função) com quem você trata o assunto? 

_____________________________________________________________________________ 

  

4.8. Quando você tem alguma observação, idéia ou problema não relacionado ao seu setor ou ao seu 
trabalho, mas ao IBGE ou aos outros setores, quais são as pessoas (função) com quem você trata 
este tipo de assunto? 

_____________________________________________________________________________ 

  

4.9. Quem você considera que são as cinco pessoas (funções) mais bem informadas sobre o que 
acontece nos setores da Instituição? 

 _____________________________________________________________________________ 
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4.10. Sobre as cinco pessoas do quesito anterior, o quanto você considera que interage com cada uma 
delas? Distribua entre os campos o número de pessoas que corresponda a cada situação – de 1 a 5 
pessoas. 

(  ) não interajo  (  ) interajo muito pouco  (  ) interajo um pouco 

(  ) interajo bem  (  ) interajo muito bem   

 

4.11. Em relação ao quesito anterior, com que freqüência você encontra as pessoas para trocar 
informações de trabalho? Distribua entre os campos o número de pessoas que corresponda a cada 
situação – de 1 a 5 pessoas. 

(  ) diariamente  (  ) mais de uma vez na semana (  ) uma vez na semana 

(  ) raramente a encontro  (  ) uma a duas vezes ao mês 

4.12. Marque uma opção. 
Sim 

(1)   

Não 

(2) 

Em 
parte 

(3)   

1. Você registra ou toma nota das informações que considera importantes para o 
desempenho do seu trabalho? (  ) (  ) (  ) 

2. Você consulta estes registros ou anotações? (  ) (  ) (  ) 
3. Considera importante o uso do computador, agenda, caderno, bloco de notas 
ou qualquer outro instrumento para anotar ou registrar suas idéias? (  ) (  ) (  ) 

4. Você considera importante aprender sobre o que acontece em outros setores 
da instituição? (  ) (  ) (  ) 

5. Você considera importante que os servidores se comuniquem e troquem 
experiências para melhorar o seu próprio trabalho e dos demais? (  ) (  ) (  ) 

6. A instituição dá importância aos conhecimentos trocados entre os servidores? (  ) (  ) (  ) 
7. A instituição aplica os conhecimentos trocados entre os servidores? (  ) (  ) (  ) 

 

4.13. Você já ouviu falar sobre o termo “comunidades de prática”?  

(1) sim   (2) em parte   (3) não – passe ao quesito 4.16    

 

4.14. Em sua opinião, o que significa comunidade de prática? O que é necessário para que ela exista? 
(Comentar domínio, comunidade, prática, preocupação similar, conjunto de problemas em 
comum ou paixão por um tema que aprofundam por meio da interação,) 

 ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

4.15. Considera que existe espaço para formação de comunidades de prática nos recursos humanos do 
IBGE?   (1) sim   (2) não    (3) não sabe 

4.16. Cite áreas de interesse referente a recursos humanos que considera importante aprofundar o 
conhecimento por meio da interação entre as pessoas? 

 ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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4.17. Classifique os itens de acordo com a vivência nos recursos humanos. 

1 – muito forte, 2 – forte, 3 – médio, 4 – Fraco, 5 – muito fraco.  

 Classif. 
1. Adesão voluntária ao compartilhamento do conhecimento. (  ) 
2. Confiança mútua e relacionamento cooperativo. (  ) 
3. Comprometimento com os outros membros. (  ) 
4. Propósitos em comum. (  ) 
5. Liderança das pessoas (percebe pessoas líderes). (  ) 
6. Coordenação para organizar, dirigir e orientar os trabalhos dos participantes. (  ) 
7. Existe interação enquanto se trabalha. (  ) 
8. Necessidade de aprender continuamente (identifica nas pessoas). (  ) 
9. Clareza na linguagem para expor o conhecimento. (  ) 
10. Tarefas conjuntas realizadas em grupo.  (  ) 
11. Ocasiões para aplicar habilidades. (  ) 
12. Existem atividades que induzem as iniciativas para se buscar conhecimento (  ) 
13. Facilidade em dar e receber feedback. (  ) 
14. Prática de ouvir e valorizar as idéias. (  ) 
15. Coerência entre discurso e prática (o que se discute consegue colocar em prática). (  ) 
16. Questionar o próprio conhecimento. (  ) 
17. Ocasiões para avaliações recíprocas. (  ) 
18. Clima misto de consenso e questionamento contínuo. (  ) 
19. Cultura organizacional aberta ao diálogo. (  ) 
20. É incentivado o encontro entre diferentes gerações. (  ) 
21. Estímulo ao reexame nas rotinas e procedimentos. (  ) 
22. Apoio da direção ao compartilhamento do conhecimento. (  ) 
23. Leituras e discussões em grupo (socialização e externalização do conhecimento). (  ) 
24. Aplicação de dinâmicas e simulações para explorar a imaginação e criar cenários 
alternativos. (  ) 

25. Os discursos, estilos, conceitos, ferramentas são importados para serem aplicados no 
grupo. (O repertório não é produzido pelo grupo, vem de fora para execução.) (  ) 

26. Rodízio de funções e papéis. (  ) 
27. Reunião de pessoas com talentos diferentes para tomar decisão. (  ) 
28. Elaboração de planejamento em conjunto. (  ) 
29. Há espaço para negociação em conjunto de algum empreendimento a ser realizado 
pelos membros. (  ) 

30. Propiciar tempo para o aprendizado. (  ) 
31. “Manda quem pode, obedece quem tem juízo”. (  ) 
32. “Manda quem pode, faz diferente quem sabe”. (  ) 
33. Falta de tempo (“Tudo é para ontem.”). (  ) 
34. Estrutura organizacional centralizada (as decisões são mais centralizadas). (  ) 
35. Dificuldade na compreensão dos processos internos. (  ) 
36. Recorrer à chefia para executar as tarefas. (  ) 
37. Existência de normas e procedimentos detalhados para serem cumpridos. (  ) 
38. O excesso de informação disponível sem o adequado tratamento somado a 
velocidade da renovação tecnológica tem instigado a necessidade de trabalhar em 
conjunto. 

(  ) 
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39. O ambiente organizacional pode ser caracterizado como um conjunto de “empresas” 
interligadas e em constante interação. (  ) 

40. Você tem uma opinião sobre determinado assunto, mas tentam desvalorizá-la em 
princípio (barreira). (  ) 

 

4.18. Que medidas consideram necessárias para que a idéia de formação de redes e comunidades de 
prática nos recursos humanos conquiste os detentores de poder de decisão para que sejam 
implementados? (dar exemplos de iniciativas bem sucedidas, promover uma conscientização, 
ampla divulgação das propostas e dos resultados obtidos, promover sensibilização, uma 
experiência piloto para demonstrar resultados, realizar estudos de caso concreto) 

 ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

4.19. Que medidas consideram necessárias para que haja participação dos servidores, tanto buscando 
informações na rede e na comunidade de prática como o alimentando com seus conhecimentos? 
(motivação dos servidores com base no argumento de que a técnica resultaria em algo positivo 
para ele e para a instituição, deixar a participação voluntária, deve ser fácil de usar, fácil de 
gerenciar e promover integração). 

 ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

 


