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RESUMO 

 

 
As redes sociais podem acumular um grande volume de informações e, para que 
elas sejam úteis às empresas e gerem aprendizagem, é necessário o seu 
gerenciamento. Para tal, uma das formas disponíveis é a gestão do conhecimento, 
entendida como um processo de geração, armazenamento e transmissão de 
conhecimento em empresas. Baseada nessas premissas, esta dissertação teve 
como objetivo identificar como as redes sociais são utilizadas como ferramentas de 
gestão do conhecimento na empresa Contabilidade Souza. Para atingir tal objetivo, 
realizou-se uma pesquisa de campo descritiva e qualitativa na empresa, utilizando 
as abordagens sobre gestão de conhecimento de Nonaka e Takeuchi (2008), 
Davenport e Prusak (2003) e Choo (2003). Coletou-se dados secundários sobre os 
conteúdos disponibilizados nas redes sociais utilizadas pela empresa durante o 
período de 01 de junho de 2011 a 30 de junho de 2012 e realizou-se entrevistas 
semiestruturadas com os dois envolvidos no processo de geração, armazenamento 
e transmissão dos conhecimentos relevantes à empresa. Para análise dos dados, 
optou pelo método de análise de conteúdo. Os resultados indicaram que existe a 
geração do conhecimento na empresa, na medida em que ocorre a interação do 
conhecimento tácito, relativo às experiências vividas, e o explícito na divulgação do 
conhecimento tácito nas redes. A troca de informação entre os funcionários também 
consiste em uma forma de geração de conhecimento através dos processos de 
conversão da informação. A codificação do conhecimento ocorre na modificação dos 
conteúdos para uma linguagem de fácil entendimento e no seu armazenamento nas 
redes sociais, e a transferência do conhecimento ocorre no compartilhamento do 
conhecimento entre os funcionários. Nas redes sociais o conhecimento é enviado, 
mas não é possível comprovar a sua utilização, devido ao baixo número de acessos 
dos usuários. Concluiu-se que as fases de geração e codificação do conhecimento 
vêm sendo realizadas na empresa, mas a sua transferência ainda é um processo 
deficiente. As redes sociais podem ser utilizadas como ferramentas de gestão do 
conhecimento, mas para isto é necessário que o usuário analise a efetividade de seu 
uso de forma que atenda os processos de geração, codificação e transferência do 
conhecimento. 
 
Palavras-chave: Gestão do conhecimento; Redes sociais; Conhecimento.   

 



 

ABSTRACT 
 

Social networks are able to gather a great deal of information, and they should be 
managed in order to be useful to companies. One available way is the knowledge 
management, which is a process of generating, storage and transmission of 
knowledge in companies. Based on these premises, this study aims to identify how 
social networks are used as tools for knowledge management at the company Souza 
Accounting. In order to achieve this goal a qualitative and descriptive field research 
was carried out in the company, using Nonaka and Takeuchi (2008), Davenport and 
Prusak (2003) and Choo (2003) approaches to knowledge management. Secondary 
data about the content available on social networking sites used by the company was 
collected between June 1st, 2011 and June 30th, 2012. A directed interview was 
conducted with the two elements involved in the generation, storage and 
transmission of knowledge relevant to the company. The content analysis method 
was chosen for data evaluation. The results indicated the existence of the generation 
of knowledge in the company, concomitant of the interaction of tacit knowledge 
concerning experiences as well as explicit and tacit knowledge dissemination in 
networks. Information exchange between coworkers is also regarded as generation 
of knowledge through information conversion processes. The knowledge codification 
occurs in the modification of the contents into an easy language as well as in its 
storage in social networks. The transfer of knowledge occurs through knowledge 
sharing among employees. Knowledge is shared through social networks, but its 
utilization cannot be proved, due to the low number of hits by users. The study 
concluded that the stages of generation and codification of knowledge are being 
carried out in the company, but the transfer is still a deficient process. Social 
networks can be used as tools for knowledge management, but it is paramount that 
the user appraises the effectiveness of its use in a manner that meets the processes 
of generation, codification and transfer of knowledge. 
 
 
Keywords: Knowledge management; Social networking; Knowledge. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A busca contínua pelo lucro e por estratégias que estimulem a competitividade das 

empresas na economia contemporânea levou a modificações no cenário 

organizacional. Os empreendedores de negócios passaram a trabalhar mais ainda 

em função do futuro e a focar em um novo elemento: o conhecimento (ANGELONI, 

2008); segundo Stewart (2002), as organizações que triunfarão no século XXI são as 

que dominarem a agenda do conhecimento – os líderes e as empresas que 

assumirem o controle de seu próprio conhecimento poderão prosperar e se 

diferenciar na competição do mercado. A proximidade do conhecimento com a ação 

e sua utilização para a tomada de decisões assertivas é uma das razões pelas quais 

as pessoas e organizações acham o conhecimento valioso (VASCONCELOS, 2000). 

 

Empresas competitivas gerenciam o conhecimento, absorvem informações a partir 

da integração com seus ambientes e as transformam em conhecimento, 

combinando-o com experiências, valores e regras internas (DAVENPORT; PRUSAK, 

2003). Segundo Scharf (2007, p. 93), a gestão do conhecimento “compreende um 

conjunto de processos para a criação, disseminação e uso do conhecimento dentro 

da empresa, com objetivo de desenvolver vantagens competitivas sustentáveis”. 

 

Outras formas de geração de valor vêm sendo desenvolvidas pelas empresas 

estendidas e multinacionais, buscando ir além de sua fronteira de fornecimento, seja 

de produto ou serviço. A partir de 1995, a Internet passou a incentivar ainda mais a 

busca pela performance organizacional, expandindo para todos os elementos as 

características que envolvessem empresa e cliente (SCHARF, 2007). 

 

Atualmente, no mundo dos negócios, entender a Internet e suas ferramentas é 

essencial, e várias empresas estão adotando as redes sociais como forma de 

interagir mais efetivamente ou de buscar a colaboração do cliente com o negócio. A 

fidelização do cliente, com aumento do tempo de relacionamento cliente/empresa 

por meio da troca de informações nas redes sociais, pode contribuir para alavancar 

o lucro da empresa (GUPTA; LEHMANH, 2006). 
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Guedes, Sá e Rodriguez (2010) ressaltam que as redes sociais estão ganhando 

destaque pela importância dos relacionamentos e interação entre seus membros. O 

processo de interação nas redes é fundamental para a geração de novas soluções 

que atendam às expectativas da empresa e de seus clientes. 

 

Segundo Torres (2009), as redes sociais, em função do seu caráter aberto e 

colaborativo, permitem aos usuários obter informações e conhecimento sobre 

organizações e pessoas, uma vez que a maior parte do conteúdo gerado por seus 

membros pode ser armazenado e compartilhado.   

 

Assim, as redes sociais geram um grande volume de informações que, para serem 

transformadas e gerar aprendizagem, precisam ser gerenciadas nas organizações. 

Para tal, uma das formas é a gestão do conhecimento, entendida como um processo 

de geração, armazenamento e transmissão de conhecimento em empresas, 

conforme Davenport e Prusak (2003). 

 

Os temas relacionados a conhecimento, informação e redes sociais são de 

considerável relevância, o que desperta o interesse em desenvolver estudos na área 

(VIANA, 2010). Percebe-se ainda, segundo a autora, uma crescente importância 

atribuída a esses temas, sobretudo mediante proposições de pesquisas como a de 

Borgatti e Cross (2003), sobre os papéis e atributos das redes sociais, e a de 

Bulgacov e Verdu (2001), que identificaram a necessidade de que pesquisadores 

troquem informações, conhecimentos e crítica em redes. 

 

Definida a relevância do tema, realizou-se um levantamento para verificar a 

produção nacional atual no banco de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – CAPES – e na Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações da Universidade de São Paulo. A pesquisa de trabalhos acadêmicos 

sobre os temas, realizada em 02 de julho de 2012, utilizou dois critérios de filtro:                

gestão do conhecimento e  redes sociais; conhecimento e redes sociais. 

 

No banco de teses da CAPES foi feita a pesquisa por expressão exata. Como 

resultado obteve-se uma dissertação de mestrado para pesquisa com gestão do 

conhecimento e redes sociais e 11 resultados para conhecimento e redes sociais – 
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destes, quatro temas não eram pertinentes à área de Administração e os demais 

não tratavam de forma completa a gestão do conhecimento. 

 

Na Biblioteca Digital da Universidade de São Paulo foi feita a pesquisa no acervo de 

dissertações de mestrado, teses de doutorado e teses de livre docência, não sendo 

encontrados trabalhos acadêmicos publicados relacionados ao tema. 

 

O levantamento nessas bases de dados não esgota as várias fontes, mas dá uma 

demonstração do número reduzido de trabalhos científicos sobre o tema. Tendo em 

vista tais considerações, é justificável desenvolver estudos sobre a relação entre 

gestão do conhecimento e redes sociais. A partir desta constatação, esta 

dissertação busca resposta para a seguinte questão: De que modo são utilizadas as 

redes sociais como ferramentas de gestão do conhecimento?  

 

Para responder a esta questão, buscou-se uma empresa que adotasse a prática de 

divulgar o conhecimento por meio de redes sociais. Foi selecionada a empresa M M 

Souza Contabilidade Ltda., cujo nome fantasia é Contabilidade Souza, e que se 

disponibilizou a participar desta pesquisa por ter interesse em avaliar a forma como 

divulga o conhecimento nas redes sociais. A Contabilidade Souza utiliza as redes 

sociais desde 2010 para divulgar informações e notícias referentes à contabilidade 

para seus clientes e membros das redes sociais em geral. Entretanto, não se sabe 

se essa forma é adequada ou se atende às premissas de gestão do conhecimento, 

sendo, portanto, um campo adequado para a realização da pesquisa desta 

dissertação. 

 

Assim, tem-se como objetivo geral desta dissertação identificar como as redes 

sociais são utilizadas como ferramentas de gestão do conhecimento na empresa 

Contabilidade Souza. A fim de alcançar o objetivo geral, este trabalho é norteado 

pelos objetivos específicos: 

a) Identificar e caracterizar os tipos de redes sociais usados pela Contabilidade 

Souza;  

b) Identificar como as redes sociais são utilizadas para a geração, codificação e 

transferência do conhecimento pela Contabilidade Souza. 
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Para atingir tais objetivos foi realizada uma pesquisa de campo descritiva e 

qualitativa na empresa em questão, utilizando-se as abordagens referentes à gestão 

de conhecimento de Nonaka e Takeuchi (2008), Davenport e Prusak (2003) e Choo 

(2003). Foram coletados dados secundários sobre os conteúdos disponibilizados 

nas redes sociais utilizadas pela empresa durante o período de 01 de junho de 2011 

a 30 de junho de 2012. Foram também realizadas entrevistas semiestruturadas com 

os dois envolvidos no processo de geração, armazenamento e transmissão dos 

conhecimentos relevantes à empresa. Para a análise dos dados optou-se pela 

análise de conteúdo. 

 

Entende-se que a abordagem deste estudo é relevante, pois contribui para a 

academia com um tema ainda pouco explorado – a relação entre redes sociais e 

gestão do conhecimento – além de trazer a questão analisada a partir de um caso 

real.  

 

No âmbito corporativo este estudo pode contribuir para a melhoria dos processos de 

gestão do conhecimento, com a utilização das redes sociais como ferramentas, tanto 

na empresa estudada como em outras empresas do Brasil. A partir deste 

diagnóstico a Contabilidade Souza pode aprimorar o uso destas ferramentas, 

incrementando o seu relacionamento com os diferentes públicos. 

 

Esta dissertação está dividida em cinco capítulos: o primeiro, a Introdução; o 

segundo, o Referencial Teórico, com os temas gestão do conhecimento e redes 

sociais; o terceiro, em que se apresenta a metodologia de pesquisa; o quarto, com a 

apresentação e discussão dos resultados;  o quinto, a conclusão. Apresenta-se 

ainda as referências e o apêndice.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo se divide em duas seções. Na primeira são apresentados os conceitos 

relativos ao conhecimento e sua gestão: os processos de geração, de criação, de 

codificação e de transferência do conhecimento; na segunda apresenta-se uma 

análise das redes sociais, seus conceitos, características e aplicações. 

 

2.1 Gestão do conhecimento 

 

Na Era Industrial, cujo foco era nos ativos tangíveis das organizações, as 

organizações eram baseadas no capital financeiro e na mão-de-obra, sendo 

marcada por grandes inovações tecnológicas. Já a Era do Conhecimento, que a 

sucedeu, busca a inovação e valoriza os ativos intangíveis – capital intelectual, 

estrutural e de relacionamento, e a transparência das informações (ROSSATTO, 

2003). 

 

A transição da sociedade da Era Industrial para a Era do Conhecimento alterou a 

forma com que se enxerga o paradoxo: não se busca mais eliminá-lo e evitá-lo, mas 

aceitá-lo e cultivá-lo. As contradições, as inconsistências, os dilemas, as dualidades 

e as oposições fazem parte do cotidiano das empresas, sendo as bem sucedidas 

aquelas que os aproveitam como vantagem competitiva (NONAKA; TAKEUCHI, 

2008). Além disso, uma das bases para que a empresa mantenha-se presente no 

mercado competitivo e dinâmico é entender e preocupar-se com a gestão do 

conhecimento (TAVARES, 2010).  

 

Para tal, segundo Davenport e Prusak (2003), deve-se distinguir o conhecimento de 

dados e informação. Segundo Vasconcelos (2000), conhecimento e informação são 

palavras presentes em muitos debates, sejam estes de cunho técnico, científico ou 

empresarial. Ambos os termos têm se cruzado com frequência, o que leva muitos a 

identificá-los como sinônimos. Devido a essa relação próxima, faz-se necessária e 

de importância para este trabalho uma análise dos dois conceitos. 

 

A base da informação são os dados. Segundo Jamil (2006, p. 17), “considera-se 

como um dado a representação convencionada de uma grandeza qualquer, um sinal 
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ou código, expresso em unidades padronizadas, podendo ser obtido por 

observação, medição ou processo automático”. Complementando o conceito, 

Davenport e Prusak (2003) ressaltam que, no contexto organizacional, dados são 

entendidos como registros estruturados de transações. 

 

Já a informação, segundo Davenport e Prusak (2003), exerce algum impacto e altera 

o julgamento e o comportamento do destinatário – são dados que fazem diferença. 

Tavares (2010) afirma que informação é todo dado trabalhado, modificado e com 

sentido natural e lógico para quem o emprega. Com a função de moldar o seu 

receptor e fazer diferença em sua perspectiva de inovação, criação ou mudanças 

organizacionais ou individuais, a informação deve ser atualizada e condizente com o 

contexto no qual pode ser utilizada, servindo de base para a gestão e o processo 

decisório. 

 

Segundo Jamil (2006), as organizações precisam de informações úteis e 

conhecimentos que auxiliem os processos, a gestão empresarial e a tomada de 

decisões, principalmente por estarem enfrentando um mercado competitivo, 

globalizado e em constantes mutações. De forma permanente, essas empresas 

buscam adequação e ajustes entre as operações cotidianas frente às reais e 

efetivas necessidades do meio ambiente em que se inserem. 

  

Já o conhecimento surge da combinação e contextualização das informações, das 

experiências e do processo de aprendizagem, sendo o recurso mais inteligente, 

estruturado e equilibrado para a tomada de decisões (SCHARF, 2007). Segundo 

Tavares (2010), o conhecimento é derivado da informação, seja por experimentação, 

experiências, troca de idéias, comparação, por meio de outros indivíduos ou 

conexão com outros tipos de conhecimentos. Davenport e Prusak definem 

conhecimento como 

 

[...] uma mistura fluida de experiência condensada, valores, informação 
contextual e insight experimentado, a qual proporciona uma estrutura para a 
avaliação e incorporação de novas experiências e informações. Ele tem 
origem e é aplicado na mente dos conhecedores. Nas organizações, ele 
costuma estar embutido não só em documentos ou repositórios, mas 
também em rotinas, processos, práticas e normas organizacionais. 
(DAVENPORT; PRUSAK, 2003, p. 6) 
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As práticas de gestão do conhecimento são necessárias para que as empresas 

possam usufruir e utilizar adequadamente do mesmo. Sveiby (1998) aponta que a 

gestão do conhecimento expandiu-se para o mundo empresarial no início da década 

de 1990, sendo uma ferramenta administrativa que auxilia os gestores e 

profissionais a direcionarem conhecimentos e informações para o melhor 

desempenho da empresa. 

  

A gestão do conhecimento passa pelo estudo, discussão e compreensão das 

características e necessidades do ambiente competitivo e entende o conhecimento 

como o ativo mais importante das organizações. Ademais, ela permite a inovação e 

a expansão dos negócios, por meio da geração de valor, através do conhecimento 

organizado (SCHARF, 2007). Conforme Bryant (2003), gestão do conhecimento é o 

processo de gerar e compartilhar o conhecimento, bem como agregá-lo a produtos, 

serviços e sistemas de uma organização. 

 

Para Rossato (2003), o termo refere-se a um processo estratégico dinâmico e 

contínuo, com foco na gestão do capital intangível das organizações e seus pontos 

estratégicos, que visa o estímulo à conversão do conhecimento. No entendimento de 

Tavares (2010), o processo estrutura-se em criação, utilização, retenção e mediação 

do conhecimento. Na concepção de Fleury e Fleury (2000), a gestão do 

conhecimento está ligada aos processos de aprendizagem nas organizações, 

através da aquisição e desenvolvimento de conhecimento, compartilhamento e 

criação de memórias e no processo coletivo de desenvolvimento de competências 

necessárias à organização. 

 

Goldoni e Oliveira (2007) fazem uma comparação entre diferentes concepções de 

gestão do conhecimento, conforme exposto na FIG. 1. 
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Figura 1. Etapas do processo de Gestão do Conhecimento, segundo diversos 

autores. 

 

Fonte: Goldoni e Oliveira, 2007, p. 6 

 

A partir dessa análise as autoras propõem cinco etapas para a gestão do 

conhecimento: criação, armazenamento, disseminação, utilização e avaliação do 

resultado. Seguindo essa linha de raciocínio, nas próximas seções serão 

apresentados os processos de gestão do conhecimento nos modelos de Nonaka e 

Takeuchi (2008), Davenport e Prusak (2003) e Choo (2003). 

 

Existem vários outros modelos de gestão do conhecimento, conforme Figura 1. 

Porém, a opção pela escolha desses modelos se justifica por serem esses os 

principais autores no tema: conforme Dihl, Holanda e Francisco (2010), um dos 

principais autores e abordagens sobre gestão do conhecimento são Nonaka e 

Takeuchi. Segundo Miranda (2004), Nonaka e Takeuchi,  Davenport e Prusak, e 

Choo são considerados um marco na década de 90 em que autores como Peter 

Drucker sinalizaram a entrada da humanidade na Era do Conhecimento (MIRANDA, 

2004). 
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2.2 Modelo de Nonaka e Takeuchi 

 

Embora exista considerável literatura acerca da importância do conhecimento na 

Administração, segundo Nonaka e Takeuchi (2008) pouca atenção tem sido dada ao 

processo de geração/criação do conhecimento e como ele é administrado. Os 

autores afirmam que a criação do conhecimento pode ser caracterizada em duas 

dimensões: a ontológica (estudo da natureza do ser) e a epistemológica (teoria do 

conhecimento), conforme apresentado na FIG. 2.  

 

Figura 2. Dimensões da criação do conhecimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nonaka e Takeuchi, 2008, p. 55 

 

A dimensão ontológica foca no nível das entidades criadoras do conhecimento, 

desde o indivíduo até a organização. O conhecimento só pode ser criado por 

indivíduos, ou seja, a organização não se cria conhecimento sem eles. A criação do 

conhecimento organizacional é um processo que se inicia com o conhecimento 

individual, transmitido ao nível grupal e ampliado ao organizacional, formando a rede 

de conhecimento da organização, tanto nos limites intra como interorganizacionais 

(NONAKA; TAKEUCHI, 2008).   

 

A dimensão epistemológica se baseia na distinção entre conhecimento explícito e 

tácito (NONAKA; TAKEUCHI, 2008), conhecimento explícito sendo aquele que pode 
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ser expresso em palavras, números ou sons, compartilhado na forma de dados, 

fórmulas científicas, recursos visuais, fitas de áudio, especificações de produtos ou 

manuais. Ele pode ser facilmente compartilhado de forma sistemática e formal. Já o 

conhecimento tácito é pessoal e de difícil explicação, visualização e formalização; 

pode estar ligado às experiências, valores, ideais, emoções e ações do indivíduo, o 

que faz com que seja difícil comunicá-lo ou compartilhá-lo. Davenport e Prusak 

(2003) complementam, afirmando que o conhecimento tácito é complexo, 

desenvolvido e interiorizado pelo conhecedor no decorrer de um longo período de 

tempo, incorporado por um aprendizado acumulado e enraizado, sendo quase 

impossível de reproduzi-lo em um documento ou banco de dados. Para Angeloni 

(2008), o conhecimento tácito pode ser resultante de relacionamentos pessoais, 

intuição e hábitos compartilhados, o que dificulta a sua reprodução e imitação. 

Segundo Nonaka e Takeuchi (2008), os conhecimentos tácito e explícito possuem 

características e aspectos que os distinguem entre si, conforme apresentado no 

Quadro 1. 

 

QUADRO 1 – Caracterização do conhecimento tácito e explícito 

Conhecimento tácito (subjetivo) Conhecimento explícito (objetivo) 

Conhecimento da experiência (corpo) Conhecimento da racionalidade (mente) 

Conhecimento simultâneo (aqui e agora) Conhecimento sequencial (lá e então) 

Conhecimento análogo (prática) Conhecimento digital (teoria) 

Fonte: Nonaka e Takeuchi, 2008, p. 58. 

 

Desta forma, define-se o conhecimento tácito como subjetivo, com a predominância 

de fatores ligados à experiência e à prática do individuo, criado no “aqui e agora”, 

em um contexto específico. O conhecimento explícito, por sua vez, é objetivo, 

predominando fatores ligados a teorias e racionalidades, sendo criado no contexto 

de “lá e então”, e baseado em eventos passados ou objetos, orientado para uma 

teoria independente do conceito (NONAKA; TAKEUCHI, 2008). 

 

De acordo com os autores, a transformação do conhecimento tácito em explícito 

permite a postulação de quatro modos diferentes de conversão do conhecimento, 

conforme apresentado na FIG. 3. 
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Figura 3. Quatro modos de conversão do conhecimento 

 

Fonte: Nonaka e Takeuchi, 2008, p. 60. 

 

Assim, a geração do conhecimento organizacional é uma interação dinâmica e 

contínua entre conhecimento tácito e explícito. Essa interação é formada pelas 

transferências entre os quatro diferentes modos de conversão do conhecimento: 

a) Socialização - de conhecimento tácito para tácito – destaca-se o 

compartilhamento de experiências diversas, o ato de aprender a partir de uma 

experiência, observação, imitação, treinamento e prática. Rossatto (2003) 

define essa etapa como a troca de conhecimentos tácitos que acontece 

quando duas ou mais pessoas interagem, o que estimula, facilita e propicia a 

transferência de suas experiências, modelos mentais, habilidades, 

pensamentos, emoções, percepções, ideais e sentimentos. 

b) Externalização - de conhecimento tácito para explícito através de metáforas, 

modelos ou hipóteses. Dependendo da clareza e habilidade de comunicação 

do transmissor e de interpretação e entendimento do receptor, pode ocorrer 

perda ou distorção do conhecimento tácito convertido (ROSSATTO, 2003). 

c) Internalização - de conhecimento explícito para tácito – está intimamente 

ligada ao “aprender fazendo”. Essa conversão leva o receptor a reviver 

experiências do transmissor do conhecimento, a aprender fazendo, a sentir a 

realidade dos fatos ou se imaginar no contexto (ROSSATTO, 2003). 

d) Combinação - de conhecimento explícito para explícito – observa-se um 

processo de sistematização de conceitos em um sistema de conhecimento. 

Os indivíduos trocam e combinam seus conhecimentos por meio de 
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documentos, reuniões de trabalhos, e-mails e outros. Rossatto (2003) 

complementa afirmando que os conhecimentos gerados a partir desta 

combinação passam a fazer parte da cultura da empresa, devendo ser 

utilizados para direcionar as tarefas dos colaboradores, as atividades e os 

processos de negócios da organização. 

 

A interação entre os conhecimentos tácito e explícito torna-se maior à medida que a 

escala de criação do conhecimento atinge níveis ontológicos mais elevados; nesse 

contexto a criação do conhecimento é um processo em espiral, no qual a interação 

entre estas duas formas de conhecimento depende dos quatro modelos de 

conversão e de fatores individuais, como a base da criação do conhecimento, 

evoluindo para o conhecimento grupal, organizacional e interorganizacional 

(NONAKA; TAKEUCHI, 2008). A FIG. 4 apresenta a espiral do conhecimento. 

 

Figura 4. Espiral da criação do conhecimento organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nonaka e Takeuchi, 2008, p. 70. 

 

Na premissa de Nonaka e Takeuchi (2008), a criação do conhecimento 

organizacional como um processo em espiral inicia-se no nível individual, 

expandindo-se através das comunidades e atravessando os limites seccionais, 

departamentais, divisionais e organizacionais. O conhecimento gerado no nível 

individual é socializado a partir da criação de espaços que permitam trocas e 
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compartilhamento de experiências e modelos mentais. O diálogo e a reflexão em 

grupos levam à externalização do conhecimento, que pode ser feita com o uso de 

metáforas ou analogias. Em seguida, no processo de criação do conhecimento 

ocorre a combinação, a partir do relacionamento ou reunião de conhecimentos 

novos a conhecimentos já existentes em outros departamentos, dando origem a 

novos produtos, serviços ou processos. Por fim ocorre a internalização, que pode 

ser desenvolvida por meio da prática de “aprender fazendo”. Nesse contexto o 

conhecimento tácito é transformado em conhecimento explícito, e vice-versa. 

 

Silva e Rozenfeld (2007) afirmam que a conversão do conhecimento é um processo 

contínuo de interação, através do qual forma-se a espiral que possibilita analisar e 

entender os mais diversos casos de geração e compartilhamento do conhecimento, 

atendendo às suas particularidades. 

 

2.3 Modelo de Davenport e Prusak 

 

As organizações saudáveis geram e usam o conhecimento. Sem ele elas não 

poderiam organizar-se e manter-se em funcionamento. A partir da interação com 

seus ambientes, as organizações absorvem informações e as transformam em 

conhecimento, combinando-o com suas experiências, valores e regras internas para 

definir suas ações (DAVENPORT; PRUSAK, 2003). 

 

Para entender esse processo, Davenport e Prusak (2003) direcionam seus estudos 

para o entendimento da geração intencional do conhecimento, sua codificação e 

armazenamento e, por fim, sua transferência. 

 

2.3.1 Criação do Conhecimento 

 

Davenport e Prusak (2003) afirmam que o conhecimento é tanto um ato ou processo 

como um artefato ou coisa, e pode ser criado por meio de aquisição, aluguel, 

recursos dirigidos, fusão, adaptação, redes e fatores comuns, conforme é descrito a 

seguir.  

 



 27 

O conhecimento adquirido pela organização não precisa ser recém-criado – ele  

pode ser apenas uma novidade para a organização. Vasconcelos e Souza (2002) 

corroboram a ideia dos autores, ao afirmarem que a etapa de criação do 

conhecimento inclui a sua aquisição e desenvolvimento pela organização.   

 

Segundo Davenport e Prusak (2003), uma maneira eficaz de se adquirir 

conhecimento é a sua compra, através da aquisição de uma organização ou 

contratação de indivíduos que o possuam. Embora nem toda compra corporativa 

seja naturalmente aquisição de conhecimento, as empresas estão dispostas a pagar 

um valor acima do valor de mercado em virtude do que esperam obter de acréscimo, 

devido ao conhecimento disponível; a aquisição de uma empresa implica na 

aquisição de pessoas e seus conhecimentos. Segundo Davenport e Prusak, 

 

uma empresa que adquire outra empresa para encampar seu conhecimento 
está comprando pessoas (isto é, o conhecimento que existe na cabeça das 
pessoas e nas comunidades de conhecedores), talvez algum conhecimento 
estruturado e documentado em papel ou computador, e rotinas e processos 
que incorporam o conhecimento da empresa comprada. Uma vez que não 
existem ferramentas analíticas para medir o valor desse conhecimento, 
determinar quanto ele vale é algo especulativo e, por vezes, irritantemente 
subjetivo. (DAVENPORT; PRUSAK, 2003, p. 66) 

 

Além de problemas na mensuração do valor do conhecimento no momento de sua 

aquisição, a empresa adquirente pode ter dificuldade em determinar exatamente a 

sua localização, e este processo leva a transformações e possíveis perdas no 

conhecimento, o que pode implicar na aquisição de apenas uma fração do mesmo. 

Segundo Davenport e Prusak (2003, p. 67) “a incerteza de uma aquisição 

corporativa e a ruptura dos processos e redes internas de trabalho costumam levar 

algumas das pessoas talentosas a explorar novas opções e, por vezes, a deixar a 

empresa, levando consigo seu conhecimento”. Esses problemas potenciais sugerem 

que uma aquisição de conhecimento deve ser administrada com muito cuidado. 

 

Além da possibilidade de compra, é possível alugar ou financiar o conhecimento 

externo. Alugá-lo significa locar uma fonte do mesmo, contratando um consultor ou 

financiando pesquisas universitárias em troca de direito de propriedade no uso 

comercial dos resultados promissores obtidos, por exemplo. Embora o fornecimento 

desse conhecimento dentro da organização seja temporário, parte dele tende a ficar 
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na organização (DAVENPORT; PRUSAK, 2003). Para que se tenha boas chances 

de realmente adquirir o conhecimento buscado, o objetivo da locação do mesmo 

deve estar claro para a empresa, e, uma vez alcançado, é necessário que se tome 

providências para retê-lo.  

 

A criação de conhecimento por meio de recursos dirigidos refere-se à forma de gerar 

conhecimento através de unidades ou grupos criados para essa finalidade, como, 

por exemplo, departamentos de pesquisa e desenvolvimento. Um problema 

frequente deste processo está na demora e na mensuração do retorno da pesquisa, 

tendo em vista o investimento destinado. Esse retorno pode ser difícil de calcular e a 

pressão por lucros a partir desses investimentos pode ocasionar cortes na verba 

destinada para tal (DAVENPORT; PRUSAK, 2003). 

 

Segundo Davenport e Prusak (2003, p. 71), “pelo fato de que recursos dedicados de 

conhecimento são, por definição, ligeiramente distintos do trabalho cotidiano de uma 

organização, costuma ser complicado transferir o conhecimento para onde ele possa 

ser usado”. O conhecimento explícito é mais fácil de ser transferido do que o tácito, 

que é mais subjetivo e tem o foco em como fazer e como pensar as coisas. Os 

autores alertam ainda para a necessidade de tomada de providências no sentido de 

assegurar que o conhecimento gerado por recursos da empresa esteja disponível 

para toda a organização. 

 

A criação de conhecimento por meio de fusão consiste na reunião de pessoas com 

diferentes perspectivas para trabalhar em um problema ou projeto, com foco em 

uma resposta conjunta. Embora a fusão possa levar a resultados significativos e de 

obtenção impossível por outros meios de geração de conhecimento, ela não deve 

ser considerada um atalho para a criação do mesmo.  Segundo Davenport e Prusak 

(2003, p. 75) “é necessário haver um vultoso investimento de tempo e esforço no 

sentido de propiciar aos membros do grupo grau suficiente do conhecimento e da 

linguagem compartilhados para que possam trabalhar juntos”. Segundo os autores, 

existem cinco princípios de gestão do conhecimento que podem ser utilizados para 

que a fusão funcione de forma produtiva: 

a) Agenciar o investimento no processo de criação do conhecimento que se 

deseja e no seu valor para a empresa; 
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b) Identificar as pessoas que possuem características potenciais para participar 

do desenvolvimento em grupo, no esforço dessa fusão; 

c) Focar o potencial criativo subjacente na complexidade e heterogeneidade e 

ideias, trabalhando as divergências que forem surgindo durante o processo 

como algo positivo; 

d) Evidenciar de forma transparente a importância e a necessidade da geração 

do conhecimento de forma a conscientizar o grupo para a construção de um 

objetivo comum; 

e) Implementar instrumentos que possibilitem mensurar o sucesso resultante da 

fusão, que reflita o valor do conhecimento ao invés de se limitar ao balanço 

contábil. 

 

A criação de conhecimento por meio de adaptação tem foco na busca intensa e 

contínua pela inovação e na importância do processo de gestão e criação do novo 

conhecimento. Segundo Davenport e Prusak (2003, p. 78), a habilidade de 

adequação de uma empresa é fundamentada em dois fatores principais: “primeiro, 

possuir recursos e capacidades internas que possam ser utilizados de novas formas 

e, segundo, estar aberta à mudança ou ter uma elevada capacidade de absorção”. 

 

Esses fatores têm implicações específicas na gestão do conhecimento; quando se 

trata de recursos adaptativos, nota-se que o melhor indicador de agilidade mental é 

a experiência comprovada em assumir tarefas novas. Esse recurso adaptativo é 

encontrado em funcionários que tenham facilidade de adquirir conhecimento, 

dominar vários papéis e novas habilidades – funcionários ávidos por novidades e 

com capacidade e habilidade para aprender novas coisas são fundamentais para a 

organização adaptativa (DAVENPORT; PRUSAK, 2003).  

 

Dentro da organização também é possível identificar a criação do conhecimento por 

meio de redes informais e auto-organizadas, as quais podem tornar-se mais 

formalizadas com o tempo. Segundo Davenport e Prusak, as redes são compostas 

por pessoas com interesses em comum: 

 

Comunidades de possuidores do conhecimento acabam se aglutinando 
motivados por interesses comuns, e em geral conversam pessoalmente, por 
telefone e pelo correio eletrônico e groupware para compartilhar o 
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conhecimento e resolver problemas em conjunto. Quando redes desse tipo 
partilham conhecimento comum suficiente para se comunicar e cooperar, a 
continuidade de seu contato costuma gerar conhecimento novo dentro das 
organizações. (DAVENPORT; PRUSAK, 2003, p. 79) 

 

Na falta de processos e políticas formais voltadas para o conhecimento, as redes 

trabalham como um condutor fundamental de pensamentos inovadores; embora seja 

de difícil codificação, o seu processo de criação por meio das redes pode aumentar 

o conhecimento da empresa em sua totalidade (DAVENPORT; PRUSAK, 2003). 

 

Segundo Davenport e Prusak (2003, p. 81) “o espaço compartilhado pode ser 

eletrônico, mas é preciso que exista também um espaço físico, algum tipo de local 

para encontros”, caracterizado pela criação do conhecimento por fatores comuns. As 

empresas vislumbram a necessidade de alocar tempo e espaço apropriados para a 

criação ou aquisição do conhecimento, mas nem sempre esses espaços serão 

laboratórios, bibliotecas ou locais físicos que possibilitem essa descoberta, podendo 

ser também locais onde seja possível a reunião e circulação de colaboradores 

envolvidos no processo de criação do conhecimento.  

 

Um dos recursos mais escassos e fator indispensável para a criação do 

conhecimento é o tempo; seguindo a premissa de que o maior ativo da empresa é o 

conhecimento, as organizações que não se adaptarem a esse contexto da 

sociedade  do conhecimento, provavelmente deixarão de existir (DAVENPORT; 

PRUSAK, 2003).  

 

Para que o conhecimento possa ser compartilhado ou entendido, ele precisa estar 

codificado em uma forma acessível. Esse tema será tratado na próxima seção. 

 

2.3.2 Codificação do Conhecimento 

 

Para que o conhecimento possa ser compartilhado é fundamental escolher as fontes 

de conhecimento que se deseja codificar, de forma a transformá-lo em formatos 

acessíveis e aplicáveis, permitindo aos usuários categorizá-lo, descrevê-lo, mapeá-

lo, modelá-lo e inseri-lo em regras (DAVENPORT; PRUSAK, 2003). Segundo Fleury 
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e Oliveira (2010), as empresas buscam codificar e simplificar o conhecimento de 

indivíduos e grupos para torná-lo acessível a toda a organização.  

 

Codificar o conhecimento, segundo Davenport e Prusak (2003), não é tarefa 

simples: ele não pode perder suas propriedades distintivas e nem se pode 

transformá-lo em informações ou dados menos vibrantes. O conhecimento precisa 

de alguma estruturação, mas não em excesso. 

 

Davenport e Prusak (2003) afirmam que as organizações que decidirem fazer a 

codificação do conhecimento devem observar os seguintes princípios: 

a) verificar a que objetivos o conhecimento a ser codificado deverá servir; 

b) identificar o conhecimento existente nas várias formas apropriadas para 

atingir tais objetivos; 

c) avaliar o conhecimento quanto à sua utilidade e adequação para a 

codificação; 

d) identificar um meio adequado para a codificação e o compartilhamento. 

 

Davenport e Prusak (2003, p. 86) indicam que ao codificar o conhecimento deve-se 

observar as seguintes dimensões:  

 

tácito ou articulável, não passível de ensino ou passível de ensino, não 
articulado ou articulado, não observável em uso ou observável em uso, 
substancial ou esquemático, complexo ou simples e não documentado ou 
documentado.  

 

Codificar todo o conhecimento da empresa é inviável, devendo-se dar prioridade ao 

conhecimento que agrega valor. A codificação dá permanência ao conhecimento 

que, de outro modo, só existiria de forma tácita, na mente das pessoas. A partir da 

codificação, o conhecimento estará disponível para ser transferido e compartilhado. 

 

2.3.3 Transferência do Conhecimento 

 

Independente da existência de um processo formal de gestão do conhecimento 

dentro das organizações, este é transferido naturalmente, de indivíduo a indivíduo, 

num processo que pode ser localizado ou fragmentário e que faz parte do dia-a-dia 
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das empresas. Para o sucesso de uma organização é necessário que a 

transferência do conhecimento seja espontânea e não estruturada e, embora a sua 

gestão remeta à formalização dos processos, um de seus elementos fundamentais é 

o desenvolvimento de estratégias que possibilitem esta espontaneidade 

(DAVENPORT; PRUSAK, 2003). 

 

Segundo os autores, o objetivo da transferência de conhecimento é melhorar a 

capacidade de ação da organização, e com isso aumentar seu valor. Para tanto é 

necessário que ocorra a transmissão do conhecimento, sua absorção e sua 

utilização, levando a uma mudança de comportamento e desenvolvimento de novas 

idéias. 

 

Segundo Vasconcelos e Souza (2002), o processo de compartilhamento e 

transferência do conhecimento ocorre através de múltiplos canais, que se reforçam 

mutuamente. Esse processo necessita de um ambiente de confiança, que deve ser 

estimulado e recompensado pela organização. 

 

A transferência do conhecimento envolve duas ações: seu envio ou apresentação a 

um receptor potencial, que se pode definir como transmissão; e o ato de captar ou 

usar tal conhecimento, que se pode definir como absorção. Entretanto, o fato de  

que o conhecimento foi disponibilizado não significa que esteja sendo transmitido, 

assim como o fato de o conhecimento estar sendo absorvido não significa que tenha 

gerado valor útil para a organização (DAVENPORT; PRUSAK, 2003). 

 

Segundo Davenport e Prusak (2003), é importante entender que os métodos de 

transferência do conhecimento devem ser compatíveis com a estrutura e a cultura 

organizacional; os modelos de transferência utilizados em uma determinada 

empresa não necessariamente seriam desejáveis e ideais para outra. Além disso, 

alguns fatores culturais inibem esta transferência, conforme descrito no Quadro 2. 
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QUADRO 2 – Atritos e soluções possíveis na transferência do conhecimento 

Atrito Soluções Possíveis 

Falta de confiança mútua Construir relacionamentos e confiança mútua 
através de reuniões face a face 

Diferenças culturas, vocabulários e 
quadros de referência 

Estabelecer um consenso por meio 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 e 
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 flexibilidade; propiciar 
tempo para aprendizado; basear as contratações na 
abertura de ideias 

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 e Prusak, 2003, p. 108 

 

Expostos acima estão os atritos que podem dificultar ou mesmo inibir a transferência 

do conhecimento. Segundo os autores, estes podem ser trabalhados e superados 

mediante possíveis soluções a serem adotadas pela organização. As sugestões 

para tal têm foco na criação da confiança mútua e do senso comum, criação de 

ambientes propícios à transferência de conhecimento, educação, investimentos e 

estimulação dos funcionários nos processos de gestão de conhecimento. 

 

Com esta seção conclui-se a análise do processo do conhecimento – geração, 

codificação e transferência – segundo o modelo de Davenport e Prusak (2003). Na 

próxima seção apresenta-se a abordagem da gestão do conhecimento sob a ótica 

de Choo (2003). 

 

2.4 Modelo de Choo 

 

A informação é um componente intrínseco a quase todas as ações de uma empresa. 

A utilização das informações como papel estratégico e a interligação dos processos 

organizacionais são ações que podem ser administradas para a criação do 

conhecimento (CHOO, 2003). Segundo o autor, na administração contemporânea 

destacam-se três arenas, nas quais a geração e o uso das informações 
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desempenham um papel estratégico para o crescimento e a capacidade de 

adaptação da organização.  

 

Na primeira arena a empresa que desenvolve com mais velocidade a percepção da 

interferência do ambiente externo sobre si mesma consegue gerar uma vantagem 

competitiva. Essa percepção refere-se ao uso da informação para dar sentido às 

mudanças do ambiente externo (CHOO, 2003). 

 

A segunda arena diz respeito ao uso estratégico da informação e é, segundo o 

autor,  

 

aquela em que a organização cria, organiza e processa a informação de 
modo a gerar novos conhecimentos por meio do aprendizado. Novos 
conhecimentos permitem à organização desenvolver novas capacidades, 
criar novos produtos e serviços, aperfeiçoar os já existentes e melhorar os 

processos organizacionais (CHOO, 2003, p. 28). 
 

 A incapacidade de aprender faz com que muitas organizações não funcionem 

plenamente como organizações do conhecimento, e para trabalhar e vencer essa 

deficiência a empresa deve desenvolver a capacidade de aprendizagem criativa e 

adaptativa (SENGE, 1990). 

 

A terceira arena do uso estratégico da informação é aquela na qual as empresas 

avaliam e buscam informações necessárias e úteis para a tomada de decisões. 

Embora a teoria preconize que toda decisão tomada deve ser embasada 

racionalmente, com informações completas e com foco no objetivo da empresa, na 

prática estas sofrem interferência dos interesses dos sócios, barganhas de 

negociações, limitações, entre outros fatores (CHOO, 2003). 

 

Embora quase sempre tratadas como processos independentes, as três arenas de 

uso da informação estão interligadas e se alimentam mutuamente, fornecendo uma 

visão holística da organização (CHOO, 2003). 

 

Segundo o autor, a criação de significado, a construção do conhecimento e a 

tomada de decisões podem ser visualizadas de forma concêntrica, com cada 
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camada interna produzindo os fluxos de informação para a camada externa 

adjacente, como observado na FIG. 5. 

 

Figura 5 - A organização do conhecimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Choo, 2003, p. 30. 

 

Na fase de criação de significado, o principal processo de informação consiste na 

interpretação de notícias e mensagens sobre o ambiente. Os indivíduos devem 

decidir quais informações são importantes e relevantes e devem receber atenção 

(CHOO, 2003). Vasconcelos (2000, p. 54) afirma que nessa fase “a informação 

sobre o ambiente organizacional é recebida e seu significado é construído 

socialmente, e o principal processo informacional é a interpretação das novidades e 

mensagens sobre o ambiente”.  
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Para a construção do conhecimento o principal processo é a conversão da 

informação, que pode ocorrer por meio de diálogo e de discurso – os membros 

trocam seus conhecimentos e articulam o que sabem. Segundo Vasconcelos (2000, 

p. 54) nessa fase “os membros compartilham seu conhecimento pessoal e criam 

novos conhecimentos”.  

 

Na tomada de decisões, a principal atividade refere-se à análise e ao 

processamento da informação (CHOO, 2003). Vasconcelos (2000, p. 54) afirma que 

nessa fase “a atividade informacional chave é o processamento e análise da 

informação sobre alternativas disponíveis”. Ademais, Choo (2003, p. 31) afirma que 

“os três modos de uso da informação – interpretação, conversão e processamento – 

são processos sociais dinâmicos, que continuamente constituem e reconstituem 

significados, conhecimentos e ações”. 

 

A organização que for capaz de integrar eficientemente os processos de geração de 

significado, construção do conhecimento e tomada de decisões pode ser 

considerada uma organização do conhecimento e será capaz, segundo Choo (2003, 

p. 31), de 

 

a) adaptar-se às mudanças do ambiente no momento certo e de maneira 
eficaz; 

b) empenhar-se na aprendizagem contínua, desaprendendo pressupostos, 
normas e crenças que perderam validade; 

c) mobilizar o conhecimento e as experiências de seus membros para criar 
inovação e criatividade; 

d) objetivar seu conhecimento em atitudes decisivas e racionais. (CHOO, 
2003, p. 31) 

 

A criação de significado, segundo Choo (2003), inicia-se com alguma mudança no 

ambiente da organização, que acaba afetando seus participantes. As pessoas 

dentro das organizações estão sempre tentando entender o que acontece à sua 

volta, tentando encontrar sentido para as mudanças desse ambiente interativo, e 

neste esforço um agente dentro da organização pode isolar uma parte dessas 

mudanças de forma mais detalhada, selecionando atos e textos, descrevendo 

nomes e buscando relações. 
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Ainda segundo o autor, o ambiente em que a organização se situa pode ser dividido 

em quatro processos interligados: mudança ecológica, interpretação, seleção e 

retenção, conforme apresentado na FIG. 6.  

 

Figura 6. Processo de criação de significado numa organização. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Weick, K. E. The Social Psychology of Organing, 2. Ed. Nova York, Random House, 1979, 
citado por Choo, 2003, p. 33. 

 

A criação de significado tem início quando ocorre alguma mudança no ambiente 

organizacional, provocando variações nos fluxos de experiência ou perturbações 

que afetam diretamente os indivíduos da organização. Esse processo de mudança 

denomina-se mudança ecológica, e nele faz-se necessário interpretar e  entender as 

influências causadas pela mudança do ambiente. A interpretação é fundamental e 

busca obter dados ambíguos sobre as mudanças ambientais. Após a interpretação 

do ambiente o processo de criação de significado passa para a seleção, que 

consiste em reduzir a ambiguidade dos dados brutos interpretados. A seleção 

envolve a extração da história do passado e seleciona um esquema razoável de 

entendimento da situação. No processo de retenção, por sua vez, os produtos 

gerados pela criação de significado – ambiente interpretado – são armazenados, 

para serem utilizados no futuro. Quando se fala de ambiente interpretado, deve-se 

entender que os produtos foram gerados a partir de retrospectivas de ações ou 

acontecimentos já ocorridos (CHOO, 2003). 

 

A fase seguinte diz respeito à criação de significado, ou seja, a fase de construção 

do conhecimento. Ao tratar desse processo, Choo (2003) apoia-se nas premissas e 

estudos de Nonaka e Takeuchi (2008), afirmando que estes ressaltam que a 

construção do conhecimento é conseguida quando se reconhece o relacionamento 
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sinérgico entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito dentro de uma 

organização, por meio da conversão – socialização, externalização, combinação e 

internalização. 

 

Após criar significados e construir o conhecimento para agir, a empresa precisa 

orientar-se e escolher entre várias opções ou capacidades disponíveis, 

comprometendo-se com uma única estratégia. Para Choo (2003, p. 43) “a tomada 

de decisões da organização é racional, não apenas em espírito (e aparência), mas 

na execução: a organização é intencionalmente racional, mesmo que seus membros 

tenham sua racionalidade limitada”. O autor apresenta o comportamento decisório 

racional, conforme apresentado na FIG. 7. 

 

Figura 7. Tomada de decisões na organização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Choo, 2003, p. 43. 

 

Segundo Choo (2003, p. 43), “a organização busca um comportamento racional por 

meio de ações que contribuam para a consecução de suas metas e seus objetivos". 

O autor afirma, ainda, que a capacidade cognitiva, o nível das informações e os 

valores limitam a racionalidade no comportamento dos indivíduos, e  para reduzir a 

distância entre esta racionalidade (limitada) e aquela da própria organização é 

preciso que a empresa defina premissas que orientem os indivíduos em suas rotinas 

decisórias. Com este direcionamento o individuo passará a ter um comportamento 

decisório racional (CHOO, 2003). 
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A partir do entendimento dos pilares da gestão do conhecimento - criação, 

armazenamento e transferência do conhecimento - citados de formas distintas nos 

modelos apresentados pelos autores Nonaka e Takeuchi (2008), Davenport e 

Prusak (2003) e Choo (2003), esta dissertação segue para a apresentação das 

redes sociais, visando entender como o processo de gestão do conhecimento 

acontece neste contexto.  

 

2.5 Redes Sociais 

 

No contexto de transformações em que estão inseridas as organizações do 

conhecimento são capazes de promover um ambiente de adaptação, aprendizagem 

contínua e geração de criatividade e inovação. Com a dispersão geográfica das 

empresas e a necessidade de manterem-se conectadas, faz-se cada vez mais 

necessária a utilização de recursos tecnológicos, dentre os quais está a Web. 2.0. 

Esta consiste na utilização da internet como uma plataforma ou um canal facilitador 

para a disseminação do conhecimento, por meio de mídias e redes sociais (DIAS, 

2009). 

 

Segundo Torres (2009), as mídias sociais são sites na Internet que possibilitam a 

criação e o compartilhamento de conteúdos e informações produzidos e consumidos 

por pessoas e para as pessoas. São livres e abertas à colaboração e interação de 

todos, pois tratam-se de meios de transmissão de informações e conteúdo. O uso de 

qualquer ferramenta 2.0, ainda que apenas para divulgar conteúdo, constitui-se em 

uma mídia social, e caso haja alguma interação, passa a ser uma rede social. De 

outra forma, segundo Evans (2009, p. 31) “mídia social envolve uma conversação 

natural e genuína entre pessoas, sobre algo de interesse mútuo, uma conversação 

construída sobre pensamentos e experiências dos participantes”. As redes sociais 

constituem um tipo de mídia social, entendida como um conjunto de todos os tipos e 

meios de mídias colaborativas. 

 

As redes sociais desenvolvidas na plataforma Web 2.0 possibilitam a formação de 

comunidades e grupos voltados à transferência do conhecimento, contextualização 

de temas de interesse comum, discussões e outras finalidades (DIAS, 2009). Elas se 

apresentam em sites como Facebook, Orkut, Linkedin, entre outros que permitem a 
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utilização de recursos com foco na interação e na troca de informações entre as 

pessoas (DIAS; TORRES, 2009). Marteleto (2001, p. 72) define rede social como 

“[...] um conjunto de participantes autônomos, unindo ideias e recursos em torno de 

valores e interesses compartilhados”.   

 

Torres (2009) afirma que as redes sociais criam uma enorme rede de propagação de 

informações através do relacionamento contínuo e duradouro das comunidades e 

participantes. Essas relações não influenciam e refletem apenas um determinado 

grupo, mas vários grupos e comunidades, em uma progressão geométrica que leva 

ao chamado efeito viral. Barcellos (2010) concorda ao afirmar que “as Redes Sociais 

Digitais são uma ferramenta fundamental para a rápida propagação da mensagem a 

partir da espontaneidade do próprio usuário, efeito nomeado de viralização”. 

 

A análise das redes sociais permite que a organização visualize a criação de valor a 

partir da percepção dos usuários nas redes. As redes sociais têm um papel 

fundamental na difusão do conhecimento a partir de seus mecanismos de 

propagação e transferência de informações (GUEDES; SÁ; RODRIGUEZ, 2010). A 

seguir apresenta-se alguns exemplos de redes sociais que servirão de base para o 

objeto de estudo desta dissertação. 

 

2.5.1 Orkut 

 

O Orkut é o site de relacionamentos mais utilizado no Brasil, tendo chegado ao país 

muito antes de outros sites similares, em 25 Janeiro de 2004 (CRUZ, 2011; 

JOHNSON, 2009; PEREIRA, 2012), com versão em português. É detentor de cerca 

de 86% do mercado brasileiro, segundo a pesquisa Wave.3, da Universal McCann  

(TORRES, 2009). 

 

Segundo Torres (2009), o conceito do Orkut é bem simples, baseando-se na criação 

de um perfil composto por uma série de informações pessoais, fotos e vídeos, sendo 

possível convidar membros da rede para tornarem-se “amigos”. Estes terão acesso 

a todas as informações disponíveis no perfil criado, podendo visualizar atualizações 

e trocar mensagens. Além do perfil, é possível criar comunidades, nas quais 

elabora-se debates, enquetes, discussões, divulgação de eventos, entre outros. 
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De acordo com Cruz (2010), o Orkut permite o compartilhamento de idéias e a 

interação entre os membros e usuários acerca de assuntos de interesse comum 

graças às comunidades virtuais, que são um agrupamento de pessoas que se 

identificam com os temas propostos. 

 

Segundo Torres (2009), o conceito de comunidade do Orkut é uma forma de criar e 

gerar novos relacionamentos. No Brasil, a ideia das comunidades foi reflexo de um 

ato de adesão a uma idéia ou conceito, com títulos como “Eu odeio Matemática” ou 

“Eu amo chocolate”. Assim como as ideias, também existem comunidades 

relacionadas a assuntos profissionais, cidades, esportes, dentre outros. 

 

2.5.2 Facebook 

 

Fundado por Mark Zuckerberg, o Facebook é detentor da posição de segundo maior 

site de relacionamento do mundo, com 22% do mercado mundial, segundo a 

pesquisa Wave.3, da Universal McCann (TORRES, 2009). Segundo Gunelius (2012) 

e Powell (2010), essa rede social é utilizada por mais de 350 milhões de usuários, 

com uma taxa de adesão de 600 mil novos usuários por dia, sendo a rede social 

mais popular dos Estados Unidos. 

 

Quando criado, em Fevereiro de 2004, o Facebook era restrito aos estudantes da 

Universidade de Harvard (TORRES, 2009; POWELL, 2010), mas depois de dois 

anos foi aberto a todos, popularizando-se entre estudantes, empresas e pessoas. No 

Brasil, o site tem crescido de forma constante e é mais comum nas classes A e B, o 

que o diferencia dos EUA, onde a rede social detém 54% do mercado (TORRES, 

2009; BARCELLOS, 2010). 

 

De forma geral, o Facebook é estruturado como um caderno universitário ou como 

um mural de escola,  layout que se deve principalmente ao fato de sua criação ter 

tido como foco os estudantes secundaristas e universitários. O perfil do site é 

bastante detalhado, sendo adequado a estudantes e profissionais em início de 

carreira. As informações compartilhadas e transacionadas no Facebook são 

passíveis de uma restrição e organização maior do que o Orkut, sendo possível 
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restringir acessos a informações a determinados grupos, pessoas, classe e outros 

(TORRES, 2009).  

 

Esse site de relacionamentos permite a criação de um perfil pessoal ou empresarial, 

que consiste em um espaço individual criado por uma pessoa. O usuário pode 

carregar vídeos, mensagens, arquivos e limitar suas atualizações como públicas, 

semiprivadas e privadas (GUNELIUS, 2012). Para Barefoot e Szabo (2010), o centro 

do universo do Facebook é o perfil do usuário, já que este é associado a um ser 

humano vivo e verificável. Um outro ponto que chama atenção nessa rede é o fato 

de sua plataforma ser aberta para programadores de software criarem aplicativos 

para usuários da rede social (TORRES, 2009; VAZ, 2010). 

 

O Facebook também permite a criação de páginas, que consistem em um espaço 

criado por uma empresa, marca, organização ou celebridade. Os administradores 

dessas páginas têm acesso a uma série de dados estatísticos que permitem avaliar 

a sua performance. Já os grupos de relacionamentos podem ser criados por 

qualquer usuário e mantidos por vários administradores, podendo ser abertos – 

qualquer usuário pode acessar – ou fechados – é necessária a permissão do 

administrador para acesso. Os grupos são geralmente formados por membros que 

tenham afinidades especiais, desejem debater assuntos comuns, compartilhar 

conteúdos e outros (GUNELIUS, 2012). 

 

Em resumo, o Facebook é uma rede social mais aberta que suas concorrentes, 

permitindo maior interação entre usuários, adição de softwares e recursos que 

enriquecem o próprio site (TORRES, 2009). 

 

2.5.3 Twitter 

 

Fundado em 2006 pela Obvious Corp. de São Francisco, essa rede social teve seu 

nome inspirado em um pássaro que emitia periodicamente um trinado estridente 

para manter os outros pássaros informados do que estava fazendo. O Twitter é um 

misto de rede social, blog e ferramenta de comunicação que permite a inclusão de 

informações com até 140 caracteres para manter seus amigos informados sobre o 
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que está fazendo, onde está, entre outras informações sobre sua vida, guiado pela 

pergunta: “O que você está fazendo agora?” (COMM; BURGE; TORRES, 2009). 

 

Segundo Evans (2009), o Twitter é um microblog que permite postagens rápidas e 

curtas de texto ou vídeo para os outros envolvidos na rede. O site resume as redes 

sociais em seus elementos essenciais: uma postagem, um comentário e uma 

indicação das relações. Martin (2012, p. 108) afirma que “o Twitter é perfeito para 

pessoas ocupadas, porque os posts são curtos e diretos”. 

 

As atualizações do Twitter são chamadas de posts ou Tweets e são submetidas ao 

site pelo sistema de envio da web do Serviço de Mensagens Curtas, ou de uma 

seleção de plataformas como consultas via jogos do tipo Xbox (POWELL, 2010). 

 

O comando Follow (seguir) significa que o usuário está concordando em receber os 

tweets de outros usuários do site; quando o usuário opta por “seguir” outra pessoa 

suas atualizações aparecerão no espaço destinado às atualizações da rede social, 

permitindo que ele avalie se é interessante ou não manter-se conectado àquela 

pessoa. Já o Retweet é um tweet publicado por uma terceira pessoa e 

compartilhado pelos seguidores de determinado usuário, sendo geralmente utilizado 

quando o membro gosta ou tem interesse em compartilhar o tweet publicado por 

alguém (GUNELIUS, 2012).  

 

Segundo Gunelius (2012), quando uma empresa opta por criar um perfil no Twitter, 

ela passa a poder publicar atualizações quando quiser e sobre qualquer assunto que 

desejar. Deve-se, porém, publicar conteúdos que reflitam expressamente sua 

imagem. O Twitter oferece às empresas uma incrível oportunidade, permitindo que 

façam conexão com segmentos de público mais abrangentes e construam novos 

relacionamentos. 

 

Uma das vantagens dessa rede social é a capacidade de utilizá-la em equipamentos 

tecnológicos como smartphones, blackberry, Iphone e outros, além de ser de rápida 

atualização e permitir que o usuário acompanhe as informações de quem desejar. O 

site pode ser atualizado por vários tipos de dispositivos móveis e virou um grande 

blog coletivo, permitindo coletar e encontrar informações de jornais, agências de 
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notícias, informações sobre as causas defendidas e seguidas pelo usuário e por 

seus amigos (BAREFOOT; SZABO, 2010; COMM; BURGE; TORRES, 2009). 

 

2.5.4 Blog 

 

Os blogs são, em sua essência, uma mídia social, em que  o individuo divulga um 

conteúdo que pode ser lido e comentado por outros. Muitas dos que comentam, 

reproduzem e disseminam a discussão do que leram também são detentores de 

blog, mas  seu público é composto por todos os tipos de pessoas que participam não 

só dos blogs, mas também de outras redes sociais (TORRES, 2009). 

 

Gunelius (2012, p. 88) define o blog como “um tipo de website criado com a 

utilização de um aplicativo como o WordPress, o Blogger, o TypePad ou o Moveable 

Type, que é frequentemente atualizado com a adição de novos textos, matérias ou 

artigos, genericamente chamados posts”. 

 

Os blogs podem ser de dois tipos: profissionais e pessoais. Segundo Torres (2009), 

o blog que é escrito sem finalidade comercial pode ser chamado de blog pessoal. 

Por outro lado, quando este é gerenciado e escrito por uma pessoa ou um 

determinado grupo que, em suas postagens, revelam interesse comercial, passa-se 

então a chama-lo de blog profissional. 

 

Segundo Gunelius (2012), a maioria das pessoas busca informações sobre 

empresas, marcas, produtos e serviços através dos mecanismos de buscas on-line. 

O blog permite que a empresa seja encontrada por um número maior de pessoas, 

através dos sites de buscas. Quando se faz uma publicação no blog o usuário gera 

pontos de indexação nos mecanismos de busca, tornando mais fácil que os 

consumidores achem a empresa. Ademais, as empresas podem beneficiar-se deste 

recurso por uma série de motivos, como: consolidação da marca; utilização como 

ferramenta de marketing; serviço de atendimento ao consumidor; construção de 

relacionamentos e otimização de posicionamento em mecanismos de busca. A 

eficácia de um blog corporativo depende de sua transparência, como ressalta Evans:  

 
Blogs são um dos principais lugares onde os pensamentos são colhidos e 
comentados. São conversas nas quais você pode escutar ou das quais 



 45 

pode participar, desde que você mostre sua origem. É sempre possível criar 
o seu próprio blog – um blog “empresarial” – e usá-lo para falar sobre as 
coisas que são de seu interesse (EVANS, 2009, p. 175). 

 

O blog é um excelente canal de interação com os consumidores de informações e,  

quando devidamente identificado e ativamente atualizado, permite comunicar 

novidades  aos usuários através das atualizações. Ademais, é possível que os 

usuários compartilhem seus pensamentos e interajam com o blog, respondendo e 

comentando o que é postado (EVANS, 2009).  

 

Em contrapartida, o sucesso do blog empresarial depende do conteúdo que é 

publicado; se os posts não forem interessantes nem úteis, ninguém terá interesse 

em compartilhar a informação ou voltar a ler o blog (GUNELIUS, 2012).  

 

2.5.5 YouTube 

 

Segundo Bressan (2008), o YouTube foi fundado em fevereiro de 2005 por três 

jovens programadores: Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim. A rede social fez 

tanto sucesso em tão curto período de tempo que, em Outubro de 2006, foi 

comprada pela empresa Google pela quantia de US$1,65 bilhão em ações.  

Atualmente a rede social é, segundo Gunelius, (2012, p. 170) “responsável pela 

grande maioria de circulação e do compartilhamento de vídeos on-line”. 

 

Trata-se de uma mídia similar à televisão, que trabalha com vídeos curtos e 

publicados diretamente pelos internautas, e atribui-se a ela o mérito da elevação de 

vídeos caseiros ao status de estrelas na Internet. A rede popularizou o 

compartilhamento de vídeos, permitindo que seus usuários criem listas de 

reprodução, cadastrem produções e comentem as publicações de outros usuários 

(TORRES, 2009). 

 

Embora não venda produtos para a geração de capital, o YouTube presta serviços 

publicitários para a geração de lucro, e tem como objetivo proporcionar momentos 

de lazer ao usuário através da interatividade dos materiais publicados (BRESSAN, 

2008). Contudo, Dias (2009, p. 92) afirma que “hoje em dia, é comum empresas, 

utilizarem serviços como o YouTube para compartilhar vídeos sobre seus produtos”. 
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Destarte o YouTube torna-se um site “social”, quando as pessoas fazem 

comentários a respeito dos vídeos, além de haver a possibilidade de carregar os 

vídeos em websites e blogs, maximizando o potencial “viral” de seus conteúdos 

(GUNELIUS, 2012) 

 

Fechando este capítulo, o referencial teórico contribuiu para o desenvolvimento da 

pesquisa de campo, cujo modelo se apoiou nos estudos e referências dos autores 

Nonaka e Takeuchi (2008), Davenport e Prusak (2003), Choo (2003), Torres (2009) 

e Evans (2009) e que será descrita no próximo capítulo.  
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3 METODOLOGIA 

 

O presente capítulo apresenta a caracterização da pesquisa, o modelo, a unidade de 

análise e de observação e as técnicas de coleta e análise de dados referentes ao 

trabalho empírico desenvolvido. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Esta dissertação tem como objetivo identificar como são utilizadas as redes sociais 

como ferramentas de gestão do conhecimento na empresa Contabilidade Souza.  

Para atingir tal objetivo, foi realizada uma pesquisa descritiva e qualitativa, por meio 

de um estudo de caso.  

 

O estudo de caso, segundo Collis e Hussey (2005), é uma verificação extensiva de 

um único exemplo de fenômeno. Uma das limitações deste método consiste na 

impossibilidade de generalização dos resultados obtidos, apesar de possibilitar a 

generalização teórica. Babbie afirma que: 

 
Enquanto a maioria das pesquisas visa diretamente ao entendimento 
generalizado, o estudo de caso busca inicialmente o entendimento 
abrangente de um só caso idiossincrático [...] Em última análise, o 
pesquisador fazendo um estudo de caso busca, tipicamente, conhecimentos 
geralmente aplicáveis, além do caso único estudado, mas por si só, o 
estudo de caso não garante esta generalizabilidade (BABBIE, 1999, p. 73) 

 

A realização do estudo de caso na Contabilidade Souza consistiu-se em uma forma 

de buscar explicações sociais para fenômenos que ainda não estão bem delimitados 

pela empresa. Ademais, o estudo tornou-se viável pela facilidade de coleta de 

informações, devido ao interesse dos sócios da empresa nos resultados da 

pesquisa. Trata-se de uma empresa nova, inserida na Era do Conhecimento, 

atuante em um ramo de atividade técnico científica, o que torna instigante para o 

acadêmico a verificação extensiva dos fenômenos relacionados a ela. 

 

Ainda segundo Collis e Hussey (2005, p. 24), a pesquisa descritiva “descreve o 

comportamento dos fenômenos. É usada para identificar e obter informações sobre 

as características de um determinado problema ou questão”. A opção pelo estudo 

descritivo deve-se à presente busca por descrever as relações entre as redes 
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sociais e a gestão do conhecimento, e à possibilidade de investigar o fenômeno 

especifico com base no estudo teórico, possibilitando a reflexão dos entendimentos 

das ciências sociais e humanas sobre a alusão prática de determinado fenômeno.  

 

O método qualitativo, segundo Collis e Hussey (2005), tem como objetivo examinar 

e refletir as percepções visando a obtenção de um entendimento de atividades 

sociais e humanas. Conforme Richardson (2011), a pesquisa qualitativa não utiliza 

métodos estatísticos para a análise do fenômeno estudado, ou seja, não numera ou 

mede unidades ou categorias homogêneas, sendo, portanto, aplicável a esta 

pesquisa.  

 

Para nortear a realização da pesquisa foi utilizado um modelo, o qual será exposto 

na próxima seção. 

 

3.2 Modelo de pesquisa 

 

O processo de gestão de conhecimento nesta dissertação é identificado e descrito 

de acordo com as abordagens de Nonaka e Takeuchi (2008), Davenport e Prusak 

(2003) e Choo (2003), conforme apresentado na FIG. 8.   

 

Entende-se por redes sociais os sites que permitem a utilização de recursos com 

foco na interação, troca de informações, união de ideias em torno de valores e 

interesses compartilhados entre seus membros (EVANS; TORRES, 2009), e por 

gestão do conhecimento o processo de geração, codificação e transferência do 

mesmo através da interação contínua entre conhecimentos explícitos e tácitos 

(NONAKA; TAKEUCHI, 2008; DAVENPORT; PRUSAK, 2003; e CHOO, 2003). 
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Figura 8. Modelo de Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O modelo de pesquisa apresentado propõe o processo de gestão do conhecimento 

em três etapas: geração, armazenamento e transferência.  

 

Na primeira etapa é analisada a criação do conhecimento nas redes sociais, 

segundo os pontos expostos:  

a) interação dos conhecimentos tácitos através da modificação do conhecimento 

mediante experiência e vivência do detentor do mesmo, sendo este 

modificado ou não e explícito nas redes sociais, coletado através do nível de 

interação das informações publicadas nos sites de relacionamentos 

(NONAKA; TAKEUCHI, 2008); 

Geração do Conhecimento por: 
 

 Interação dinâmica e contínua entre 

conhecimento tácito e explícito – Nonaka 

e Takeuchi (2008) 

 Conversão da informação – Choo (2003) 

 Utilização de Recursos Dirigidos e 

Redes Informais – Davenport e Prusak 

(2003) 

Armazenamento do Conhecimento por: 

Codificação do conhecimento – 

Davenport e Prusak (2003) 

 

Transferência do Conhecimento por: 
 

 Transmissão: envio ou apresentação do 

conhecimento - Davenport e Prusak 

(2003) 

 Internalização – conversão do 

conhecimento explícito em tácito – 

Nonaka e Takeuchi (2008) 

 

Redes Sociais 
 
 

 Frequência de atualização 
 

 Origem do conteúdo postado 
 

 Tamanho do conteúdo postado 
 

 Qualidade do conteúdo postado 
 

 Número de compartilhamentos 
dos conteúdos postados 

 

 Nível de interação dos membros 
sobre o conteúdo postado 

 

 Número de acessos à rede social. 
 

Torres (2009) e Evans (2009) 
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b) o processo de conversão da informação através da sua modificação via 

diálogos e experiências nas redes sociais (CHOO, 2003); 

c) utilização de recursos dirigidos: investimento da empresa na criação de 

departamentos ou ambientes (virtuais ou não) propícios à criação do 

conhecimento e pelo emprego de redes informais,  identificando-se a relação 

dos membros das redes sociais na discussão de assuntos postados pela 

empresa que sejam de interesse comum (DAVENPORT; PRUSAK, 2003). 

 

A etapa de codificação do conhecimento identifica os processos (DAVENPORT; 

PRUSAK, 2003) a serem compartilhados nas redes sociais:  

a) passível ou não passível de ensino;  

b) observável ou não observável em uso; 

c) esquemático ou substancial; 

d) simples ou complexo; 

e) documentado ou não documentado.  

 

Na última etapa é avaliado o processo de transferência do conhecimento nas redes 

sociais, da seguinte forma:  

a) envio ou apresentação do conhecimento através de publicações, envio e 

compartilhamentos de informações identificadas nas redes sociais, 

segundo os estudos de Davenport e Prusak (2003);   

b) internalização, que consiste na conversão de conhecimento explícito em 

tácito: segundo Nonaka e Takechi (2008), o objeto final deste processo é o 

receptor, identificando-se os membros que interagem com as redes 

sociais. 

 

As redes sociais são avaliadas segundo suas características, identificando-se cada 

tipo de rede utilizada pela Empresa e analisando-se o seu conteúdo, com foco nas 

etapas da criação, codificação e transferência do conhecimento.  

 

3.3 Unidade de análise e de observação 

 

A unidade de análise é o objeto de estudo da pesquisa (COLLIS; HUSSEY, 2005), e  

por meio dela coletam-se dados e informações com objetivo de responder ao 
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problema exposto. Para a presente dissertação esta consiste em uma empresa de 

pequeno porte, cuja razão social é M M Souza Contabilidade Ltda, e cujo nome 

fantasia é Contabilidade Souza. Trata-se de uma unidade de análise relevante, pois 

vem utilizando algumas ferramentas de mídias e redes sociais como forma de 

disseminação de conhecimento, possibilitando, assim, um estudo da efetividade de 

sua gestão do conhecimento. A sua escolha foi intencional (VERGARA, 2010) e 

deveu-se à facilidade de acesso às informações, uma vez que o pesquisador 

pertence à família proprietária. Buscou-se minimizar os possíveis obstáculos em 

função do relacionamento familiar, calcando-se a pesquisa na teoria estudada, 

operacionalizada pelo modelo de pesquisa elaborado para fins da coleta e análise 

dos dados.  

 

A Contabilidade Souza tem como objetivo social a execução de serviços gerais no 

ramo da contabilidade mercantil, industrial, bancária e prestação de serviços, 

atuando ainda nas áreas de auditoria, assessoria e consultoria organizacional para 

empresas públicas e privadas. Atende aproximadamente 35 clientes dos diversos 

ramos de atividade, mas o principal segmento atendido é formado por empresas 

prestadoras de serviços. Juridicamente é uma Sociedade Limitada, e seu regime de 

tributação é Simples Nacional. 

 

A unidade de observação refere-se à unidade na qual serão coletados os dados. No 

caso desta pesquisa, esta é formada pelos sites de redes sociais utilizados pela 

empresa e pelos indivíduos envolvidos no processo de geração, armazenamento e 

transmissão dos conhecimentos relevantes à ela. Estes são responsáveis pelas 

rotinas dos perfis mantidos pela empresa: um dos proprietários da empresa (ENT 1) 

e o assistente administrativo (ENT 2), que trabalha na empresa desde março de 

2012. Ambos foram escolhidos como unidade de observação por participarem do 

processo de alimentação e manutenção das redes sociais, objeto de estudo desse 

trabalho. 

 

3.4 Técnicas de coleta de dados 

 

Os dados primários foram coletados por meio de entrevistas, e os secundários por 

meio da análise do site das redes sociais e de documentos e registros internos da 
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empresa (COLLIS; HUSSEY, 2005), sendo realizada, para estes, uma análise dos 

documentos e registros em sites e arquivos. Segundo Yin (2001), essa modalidade 

tem como pontos fortes a estabilidade, discrição, exatidão e abrangência das 

informações, sem sofrer nenhuma intervenção do estudo que está sendo realizado. 

Na avaliação dos sites de redes sociais foram coletados os conteúdos inseridos e 

publicados no período de 01 de Junho de 2011 a 30 de Junho de 2012, utilizando-se 

o modelo de pesquisa como referência. Com o objetivo de garantir confiabilidade às 

informações adquiridas, foram impressas as páginas e links acessados nas redes 

sociais, realizando-se então uma avaliação do conteúdo divulgado.  

 

Estas informações foram complementadas pela coleta de dados primários, através 

de  entrevistas. Segundo Yin (2001), a entrevista é uma das mais importantes fontes 

de informação para uma pesquisa, devido à sua associação com o método de 

levantamento de dados. Para Richardson (2011), a entrevista é um modo de 

comunicação no qual a troca de informações permite o desenvolvimento de uma 

relação mais próxima entre entrevistador e entrevistado. Foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas, seguindo-se o roteiro de pesquisa (APÊNDICE A). 

Para a elaboração do roteiro de entrevista as questões tiveram como base o modelo 

de pesquisa, conforme apresentados nos Quadro 3. 
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QUADRO 3 – Roteiro da entrevista semiestruturada  

Pergunta 
 

Objetivo 

Aspectos Gerais 

1. O que motivou a Empresa a utilizar as redes 
sociais? 

Identificar se a Empresa teve o intuito inicial de 
utilizar as redes sociais para transmitir 
conhecimento. 

2. Quais as redes sociais utilizadas pela 
Empresa? Por que essas redes foram 
escolhidas? Houve algum critério para 
escolha?  
 

Identificar o ponto forte que levou a Empresa a 
escolher a rede social utilizada e qual a 
característica predominante nessa escolha. A 
resposta servirá como base para avaliar se a 
percepção da Empresa quanto à escolha de 
utilização de determinada rede social converge 
com os conceitos e características apresentados 
nos estudos de Torres (2009). 

Geração do Conhecimento 

3. Como é selecionado o conteúdo publicado 
nas redes sociais da Empresa? Após a 
seleção, como é feita a avaliação do que 
deve ou não ser publicado? 

Identificar se houve algum processo de geração 
do conhecimento mediante a interação entre o 
conhecimento selecionado de forma explicita e/ou 
tácita e se eles interagem com o conhecimento 
tácito do responsável pelo processo, segundo 
Nonaka e Takeuchi (2008). 

4. No dia-a-dia da Empresa, vocês trocam 
informações sobre o que é/será veiculado 
nas redes sociais? 

Identificar se existe a conversão da informação 
para a geração do conhecimento, pois, segundo 
Choo (2003) os membros trocam seus 
conhecimentos e articulam o que sabem. 

5. A Empresa investe em redes sociais? 
(Solicite que o entrevistado explique). Tem 
pessoas destinadas a trabalhar as redes 
sociais e estudá-las com foco em criar algo 
novo, avaliar seu desempenho e outros? 
(Solicite que o entrevistado explique) 

Segundo Davenport e Prusak (2003), duas formas 
de avaliar a geração do conhecimento pela 
organização são a utilização dos Recursos 
Dirigidos - avalia-se a destinação de 
investimentos e verbas da Empresa para 
construção de departamentos, ambientes ou 
outros destinados a trabalhar o conhecimento; e 
redes informais - grupo de pessoas se reúnem 
para tratar de assuntos de interesse comum, com 
finalidade de gerar novos conhecimentos e 
conceitos.   

Armazenamento do Conhecimento 

6. O conteúdo publicado nas redes sociais 
utiliza linguagem comum a todos? Existe 
algum tipo de conteúdo postado que você 
tem que modificá-lo ou transcrevê-lo de 
alguma outra forma para que seja publicado 
nas redes sociais? 

Identificar se existe a codificação do 
conhecimento segundo os estudos de Davenport 
e Prusak (2003). 

7. Após efetuar publicações nas redes sociais, 
vocês as utilizam como fonte de pesquisa? 
Por que? 

Identificar se existe a codificação do 
conhecimento segundo os estudos de Davenport 
e Prusak (2003). 

Transferência do Conhecimento 

8. Como você avalia a utilização dos 
conteúdos publicados nas redes sociais por 
seus membros? 

Identificar se existem as características de 
transferência de conhecimento que, segundo 
Davenport e Prusak (2003) baseiam-se no envio 
ou apresentação do mesmo. 

9. Algum usuário da rede social ou algum 
terceiro já recomendou as redes sociais da 
M M Souza Contabilidade como fonte de 
conhecimento ou informação? Se sim, 
poderia descrever quando foi e como 
aconteceu? 

Identificar se existem as características de 
transferência de conhecimento que, segundo 
Davenport e Prusak (2003) baseia-se no envio ou 
apresentação do mesmo. 
 

10. Como vocês avaliam a interação entre o Avaliar se existe a transferência do conhecimento 
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conteúdo publicado e os membros das 
redes sociais? Explique. 

pelo processo de internalização, que, segundo 
Nonaka e Takeuchi (2008) consiste na conversão 
do conhecimento explícito em tácito. 

11. Existe algum manual ou roteiro que vocês 
seguem ou utilizam que evidencia como as 
redes sociais devem ser utilizadas? 
Explique. 

Identificar se a empresa segue algum 
procedimento manual ou processo definido. A 
resposta servirá de base para avaliar se existe o 
processo de internalização (avaliando se houve 
transferência do conhecimento explícito para o 
tácito), segundo Nonaka e Takeuchi (2008), para 
trabalhar as redes sociais e avaliar se houve a 
externalização (avaliando se esse processo foi 
criado a partir do conhecimento de quem faz o 
processo) segundo Nonaka e Takeuchi (2008). 

Redes Sociais 

12. Qual a frequência de atualização das redes 
sociais? Como vocês avaliam essa 
frequência? 

Identificar a frequência de atualização das redes 
sociais. 

13. Qual a origem do conteúdo publicado nas 
redes sociais? 

Identificar a origem do conteúdo postado nas 

redes sociais. 

14. Existe algum critério quanto ao tamanho do 
conteúdo que é publicado? Se sim, por que 
isso é feito? 

Identificar o tamanho do conteúdo postado nas 
redes sociais. 

15. Existe uma avaliação da qualidade do 
conteúdo que é publicado nas redes 
sociais? Se sim, baseado em qual 
parâmetro? 

Identificar a qualidade do conteúdo publicado nas 
redes sociais. 

16. Você tem controle ou saberia informar qual 
o número de compartilhamentos ou 
republicações dos conteúdos postados nas 
redes sociais? 

Identificar o número de compartilhamentos e 

difusão dos conteúdos postados. 

17. Existe uma mensuração da quantidade de 
interações dos membros nas redes sociais 
com o conteúdo publicado? 

Avaliar o nível de interação entre  os membros no 
que diz respeito ao conteúdo postado nas redes 
sociais. 

18. Existe um controle do número de acessos 
às redes sociais? Se sim, como é feita essa 
mensuração? 

Identificar o número de acessos às redes sociais. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As entrevistas foram agendadas previamente e realizadas individualmente, no local 

de trabalho, com os dois envolvidos no processo de geração, armazenamento e 

transmissão dos conhecimentos relevantes à empresa. Tiveram duração aproximada 

de uma hora e foram gravadas e transcritas posteriormente.  

 

O entrevistador procurou manter a ordem natural das questões, conforme sugerido 

no roteiro de pesquisa, embora muitas vezes a prolixidade dos entrevistados tenha 

levado a outros temas. Nessas situações, procurou-se alterar a dinâmica das 

perguntas de forma a manter a sequência lógica da entrevista. Após a análise 

preliminar dos dados obtidos foi necessário um segundo contato para esclarecer 
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algumas dúvidas, conforme recomendam Vieira e Zouain (2004) e Virgillito e 

Barcellos (2010). 

 

3.5 Técnicas de análise dos dados 

 

Os dados foram analisados através da análise de conteúdo, tanto das informações 

obtidas nos sites como nas entrevistas. Segundo Collis e Hussey (2005), a análise 

de conteúdo é um procedimento formal para a análise de dados qualitativos.  

 

A análise documental busca enriquecer a leitura e ultrapassar as incertezas através 

de questionamentos e técnicas parciais, que vão permitir explicar e dar significado 

ao conteúdo que está sendo analisado. É necessário que ela transpareça a 

realidade e as necessidades do estudo. Bardin (2009) afirma que os documentos 

traduzem a espontaneidade da realidade e podem ser objetos de análise, iniciando-

se com a pré-análise seguida da exploração do material coletado e, por fim, do 

tratamento dos resultados obtidos.  

 

Inicialmente foi feita uma descrição de cada rede social, apresentando suas 

características, particularidades e estruturação, com base nos conteúdos, 

confrontados com o referencial teórico da pesquisa. Para o desenvolvimento da 

análise de conteúdo das redes sociais foram elaboradas categorias de codificação, 

conforme apresentado no Quadro 4. 
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QUADRO 4. Análise de conteúdo das categorias de codificação 

O que foi 
analisado: 

Twitter Facebook Orkut Blog 

Frequência de 
atualização; 

Número de 
atualizações feitas 
no mural da rede 
social. 

Número de 
atualizações feitas 
no mural da rede 
social. 

Número de 
atualizações feitas 
no mural da rede 
social. 

Número de 
atualizações feitas 
no mural da rede 
social. 

Origem do 
conteúdo 
postado; 

Avaliada a Fonte 
do conteúdo 
publicado. 

Avaliada a Fonte 
do conteúdo 
publicado. 

Avaliada a Fonte 
do conteúdo 
publicado. 

Avaliada a Fonte 
do conteúdo 
publicado. 

Tamanho do 
conteúdo 
postado; 

Avaliado o 
tamanho do 
conteúdo 
publicado no mural 
da rede social. 

Avaliado o 
tamanho do 
conteúdo 
publicado no mural 
da rede social. 

Avaliado o 
tamanho do 
conteúdo 
publicado no mural 
da rede social. 

Avaliado o 
tamanho do 
conteúdo 
publicado no mural 
da rede social. 

Qualidade do 
conteúdo 
postado; 

Analisado o tipo de 
conteúdo que foi 
publicado e 
separado por 
palavras-chave. 

Analisado o tipo de 
conteúdo 
publicado por 
assuntos. 

Analisado o tipo de 
conteúdo 
publicado por 
assuntos. 

Analisado o tipo de 
conteúdo 
publicado por 
assuntos. 

Número de 
compartilham
entos dos 
conteúdos 
postados; 

Avaliado o número 
de 
compartilhamentos 
através da opção 
RTT (Re-twitter) 

Avaliado o número 
de 
compartilhamentos 
através da opção 
“compartilhar” 

Não possui 
mecanismo de 
compartilhamento. 

Não possui 
mecanismo de 
compartilhamento. 

Nível de 
interação dos 
membros 
sobre o 
conteúdo 
postado; 

Avaliado o número 
de interação 
através das 
menções do 
@contabilsouza 
pelos membros 
das redes e 
número de 
seguidores. 

Avaliado o número 
de interação 
através das 
opções “curtir”, 
“comentar” e as 
publicações feitas 
no mural da rede 
social. 

Avaliado as 
interações pelas 
publicações feitas 
no mural da rede 
social. 

Avaliado as 
interações pelos 
comentários feitos 
nas publicações da 
rede social. 

Número de 
acessos à 
rede social. 
 

Não foi avaliado. Avaliado pela 
página da 
Contabilidade 
Souza no 
Facebook que 
possibilita essa 
avaliação. 

Não avaliado. Avaliado pelo 
sistema de 
estatísticas 
disponibilizado 
pela rede social 
que permite essa 
avaliação. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Além de analisar o conteúdo das redes sociais com base nesses parâmetros 

predefinidos, os dados foram cruzados com informações obtidas nas entrevistas 

semiestruturadas e confrontados com o que de fato acontece na rede social. Dessa 

forma, obteve-se uma avaliação mais fidedigna dos fatos referentes às redes sociais 

utilizadas pela empresa. 

 

Os processos de geração, armazenamento e transferência do conhecimento foram 

analisados a partir das entrevistas semiestruturadas, e foram identificadas práticas 
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que evidenciam se a utilização das redes sociais pela empresa pesquisada segue os 

princípios da gestão do conhecimento, confrontando-se as diversas fontes de dados 

com a teoria.  

 

Para o processo de geração do conhecimento foi avaliado o surgimento de novos 

conhecimentos durante a seleção das informações para publicação, além da reação 

dos membros das redes ao que era publicado. Já para o armazenamento avaliou-se 

os processos que permitiam arquivar o conhecimento tanto na organização como 

nas próprias redes sociais, através de codificação e retenção da informação. Por fim, 

a análise da transferência do conhecimento se deu à luz de premissas que advogam 

que, para ser totalmente transferido, este deve ser apresentado e absorvido, 

tomando-se como base estas duas etapas para que o processo ocorresse nas 

redes. Além disso foram feitas avaliações gerais e específicas das redes sociais, 

que validaram sua representatividade e ajudaram a entender melhor os dados 

obtidos. Finalizando este capítulo, o Quadro 5 apresenta um resumo dos 

procedimentos metodológicos utilizados: 

 

QUADRO 5 – Resumo dos procedimentos metodológicos 

Tema Autores Objetivos Coletas de dados 
Análise dos 

dados 

Redes 
Sociais 

TORRES (2009) 
 

EVANS (2009) 

Identificar e 
caracterizar os tipos de 
redes sociais usados 
pela Contabilidade 

Souza 

Dados secundários: 
análise do site, redes 
sociais, documentos e 

registros. 

Análise de 
conteúdo. 

 
Gestão do 
Conheci-

mento 

NONAKA; 
TAKEUCHI 

(2008) 
 

DAVENPORT; 
PRUSAK (2003) 

 
CHOO (2003) 

Identificar como as 
redes sociais são 
utilizadas para a 

geração, 
armazenamento e 
transferência do 

conhecimento pela 
Contabilidade Souza  

Entrevistas 
semiestruturadas e 
análise documental. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O presente capítulo apresenta a discussão dos resultados da pesquisa realizada na 

Contabilidade Souza. A análise dos dados foi subdividida em três partes, tomando-

se como base as categorias propostas no resumo dos procedimentos 

metodológicos, apresentado no Quadro 5. 

 

Na primeira parte, a análise dos resultados focou no contexto das redes sociais, 

sendo divida em três blocos: avaliação dos motivos que levaram a empresa a utilizar 

as redes sociais; identificação de quais redes sociais são utilizadas pela empresa, 

do motivo para a sua utilização e da existência de critérios definidos para essa 

escolha; cruzamento dos dados levantados com o referencial teórico definido para a 

pesquisa. 

 

Na segunda parte o estudo concentrou-se nas redes sociais utilizadas pela empresa 

através da análise de conteúdo das mesmas, dividindo a discussão dos resultados 

em nove blocos: frequência de atualização; origem, tamanho, qualidade e número 

de compartilhamentos do conteúdo postado; nível de interação dos membros com 

relação ao conteúdo postado; número de acessos à rede social; confrontação da 

análise de conteúdo das redes sociais com os dados obtidos na entrevista semi-

estruturada; cruzamento dos dados levantados com o referencial teórico definido 

como base para a discussão dos dados. 

 

Por fim, a terceira parte compreende a análise das etapas do processo de gestão do 

conhecimento com relação às redes sociais, tendo como foco a geração, o 

armazenamento e a transferência do conhecimento e realizando a avaliação desses 

processos com base no referencial teórico. 

 

4.1 Redes Sociais 

 

Nesta seção apresenta-se as redes sociais utilizadas pela Contabilidade Souza, 

sendo realizada a análise de conteúdo das informações postadas no período de 

01/06/2011 a 30/06/2012, focando a frequência de atualização, origem, tamanho, 

qualidade e número de compartilhamentos dos conteúdos postados, bem como o 
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número de interação dos membros com respeito ao conteúdo e o número de 

acessos à rede social. Esses dados foram complementados pelas entrevistas com o 

proprietário da empresa (ENT 1), responsável pela concepção e alimentação das 

redes sociais, e com o funcionário que alimenta as redes sociais (ENT 2). 

 

A Contabilidade Souza vem utilizando as redes sociais para divulgação de 

informações desde abril de 2010, e a ideia surgiu quando o fundador da empresa 

vislumbrou a necessidade de divulgação da mesma; o mercado na área da 

contabilidade estava crescendo, devido a cursos oferecidos pelas faculdades e 

escolas técnicas na área de Ciências Contábeis, e  uma forma de destacar a 

empresa dos demais concorrentes seria divulgá-la em redes sociais. Os atuais 

sócios deram continuidade à utilização destas como ferramenta gratuita de 

divulgação da empresa, não havendo, entretanto, uma preocupação explícita com a 

transmissão do conhecimento ou de informações. 

 

A gente vinha olhando a questão da divulgação [da empresa]. Então, a 
priori, o que motivou mesmo estar divulgando e estar utilizando as redes 
sociais foi a divulgação [da empresa], no primeiro momento foi isso 
mesmo... (ENT 1). 
 
Não sei ao certo o que levou a empresa a utilizar as redes sociais, pois não 
estava aqui na época, mas pelo que sei é para divulgação da empresa (ENT 
2). 

 

Atualmente a empresa tenta utilizar as redes sociais como ferramenta de interação 

acerca de assuntos pertinentes à área contábil e, dessa forma, tornar-se referência 

como propulsora de informação na internet. As publicações têm caráter técnico, 

muitas vezes divulgando cumprimento de prazos e disposições legais definidas pelo 

fisco, e são muito específicas à área. A dificuldade de interação com os membros é 

grande. 

 

Existem funcionários de escritórios de contabilidade que seguem nosso 
Twitter só para ficarem por dentro dos prazos de entrega de declarações, 
pagamento de impostos e assuntos desse tipo. Já aconteceu de pessoas 
que conhecemos, contadores que falam que viram os prazos no nosso 
Twitter ou Facebook (ENT 2).  
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Verificou-se que a empresa utiliza quatro redes sociais: Orkut, Facebook, Twitter e 

Blog1, participando há mais tempo do Orkut, desde Abril de 2010, em função de 

tratar-se, na época, da rede com maior número de usuários. Com o surgimento de 

novos sites a empresa foi se adequando e se inserindo em outros meios, e a 

escolha das redes foi definida a partir da percepção do fundador da empresa, que 

optou por participar das que considerava serem mais utilizadas, não havendo, no 

entanto, um critério objetivo para a escolha.  

 

Hoje, nós utilizamos o Facebook, Twitter, Blog e Orkut (ENT 2). 
 
Não teve nenhum um critério de escolha não. A primeira foi o Orkut que era 
o meio de veiculação de maior número de usuários (ENT 1).  
 
Atualmente, nós estamos utilizando o Facebook, que a gente está tomando 
como o principal ... que hoje é o mais veiculado mesmo, e o que traz maior 
compartilhamento de informações e de usuários. Nós utilizamos também o 
Twitter. E temos o blog também da Contabilidade que hoje a gente está 
transformando em um site. A gente está mexendo ainda, mas temos muito 
que trabalhar em cima do site. Temos também o Orkut, onde são 
disponibilizadas vagas de emprego, no site do CRC (Conselho Regional de 
Contabilidade) e em outras comunidades que a gente cria através do Orkut, 
para estar veiculando nossa empresa através das redes sociais (ENT 1). 

 

O conteúdo postado é o mesmo para as quatro redes sociais, adequando-se apenas 

o formato às especificidades de cada uma. O conteúdo das informações é relativo a 

temas de contabilidade e de interesse da comunidade, e as informações publicadas 

são oriundas de sites como o da Receita Federal do Brasil – RFB, Secretaria de 

Estado de Fazenda de Minas Gerais – SEFAZ/MG, InfoMoney, Classe Contábil, Sitio 

do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED2, entre outros, além de bases 

legais como a Legislação do Imposto de Renda, Regulamento do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, entre outros. Verificou-se que a 

empresa não acompanha a quantidade de acessos ao conteúdo publicado ou a 

relação entre os membros das redes sociais. 

 
Não fazemos o acompanhamento de número de acessos, mas existem 
algumas ferramentas no Facebook e Blog, por exemplo, que permite nós 

                                                 
1 Orkut: http://www.orkut.com; Facebook: http://www.facebook.com.br; 
Twitter: http://www.twitter.com; Blog: http://www.blogspot.com.br 
2Receita Federal do Brasil: http://www.receita.fazenda.gov.br;  
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais: http://www.fazenda.mg.gov.br;  
Infomoney: http://www.infomoney.com.br; Classe Contábil: http://www.classecontabil.com.br;  
Sistema Público de Escrituração Digital: http://www1.receita.fazenda.gov.br 
 

http://www.orkut.com/
http://www.facebook.com.br/
http://www.twitter.com/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.fazenda.mg.gov.br/
http://www.infomoney.com.br/
http://www.classecontabil.com.br/
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avaliarmos como está o interesse pelos assuntos de quem acessa a rede e 
número de visualizações (ENT 2). 

 

Não existe um critério definido para a atualização das redes sociais, conforme 

observado nas declarações: 

 
Bom, a atualização é feita quando eu recebo as notícias que devem ser 
publicadas, mas nem sempre [o ENT 1] tem tempo de me enviar. Então, às 
vezes, fica sem atualizar (ENT 2). 
 
Não tem um critério definido de avaliação de frequência não (ENT 1). 

 
 

A partir da análise dos dados, verifica-se que a iniciativa da empresa confirma os 

estudos de Torres (2009), que define as redes sociais como ferramentas de 

propagação da informação. Os relacionamentos entre a Contabilidade Souza e os 

membros de suas redes sociais criam uma rede de propagação de informações que 

pode possibilitar a geração de novos conhecimentos. 

 

Segundo Davenport e Prusak (2003), o conhecimento, para ser transmitido, deve ser 

compartilhado e absorvido. Destarte, por meio das redes sociais a empresa 

transmite, mesmo que não intencionalmente, informações e conhecimento, e quando 

a informação está disponível para o usuário na rede social, está então passível de 

ser internalizada (absorvida). 

 

Observa-se que o processo de envio das informações para publicação diz respeito à 

transferência de conhecimento, conforme apontado por Nonaka e Takeuchi (2008): o 

ENT 1 repassa o conteúdo ao ENT 2, que deve absorver o conteúdo a ser publicado 

e adequá-lo a cada rede social. O processo de adequação também pode ser 

caracterizado como um processo de conversão do conhecimento, pois será 

influenciado pelas experiências vividas e pelo aprendizado do ENT 2.   

 

Nas próximas seções serão analisadas as redes sociais atualmente utilizadas pela 

Contabilidade Souza. A discussão dos resultados ocorreu mediante  

análise do conteúdo publicado nas redes sociais, os quais foram confrontados com 

os dados obtidos nas entrevistas realizadas na empresa. 
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4.1.1 Twitter 

 

O Twitter da Contabilidade Souza, cujo endereço é https://twitter.com/contabilsouza, 

foi criado em 14 de abril de 2010, por iniciativa do fundador da empresa, com o 

objetivo de divulgá-la nas redes sociais. Sua projeção foi feita por um profissional de 

designer de web, que criou o template da rede social. No ano de sua criação a 

empresa iniciava-se no mercado, não dispondo, portanto, de recursos suficientes 

para divulgação e marketing. Optou-se pela utilização de meios alternativos para 

este fim,  que não gerassem desembolsos financeiros.  

 

À medida que a empresa crescia, ocorreu aos sócios a ideia de utilizar o Twitter não 

só como ferramenta de divulgação, mas como meio de disseminação de 

informações e de interação com usuários. 

 

Atualmente a página tem fundo branco com marca d’água em azul no cabeçalho, 

apresentando as cores básicas do logotipo da Contabilidade Souza. Conforme ENT 

1, esta é uma exigência dos sócios da empresa:  

 
Na época de criação da logomarca, conversamos com um amigo da área de 
publicidade e propaganda e ele nos disse que a cor azul é uma cor técnica 
e bem vista para atividades administrativas. Então, por isso optamos pela 
cor azul. Depois disso, tudo que criamos, exigimos que deve seguir como 
padrão a mesma cor do nosso logotipo, conjugado com cores claras como o 
branco (ENT 1). 

 

Do lado esquerdo da página aparecem a logomarca, o slogan, o e-mail para contato, 

o telefone e o endereço da homepage da empresa. Na parte central da página 

localiza-se o perfil, constando o nome comercial, nome do perfil no Twitter, descrição 

dos serviços prestados, país de origem e site. Do lado direito encontra-se a opção 

de “seguir” a página da empresa, o número de tweets (670), número de pessoas que 

estão seguindo (346) e número de pessoas que seguem a rede social (346), 

conforme apresentado na FIG. 9.  
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Figura 9 – Twitter da Contabilidade Souza 

 
Fonte: https://twitter.com/contabilsouza. Acesso em 19 de julho de 2012. 

 

O Twitter da Contabilidade Souza apresenta postagens curtas e de informação 

rápida. Foi atualizado 183 vezes no período de 01/06/2011 a 30/06/2012, o que 

corrobora a informação do ENT 1, de que  “o Twitter é atualizado a cada dois ou três 

dias”. Para atualizar a rede social é necessário reduzir as informações disponíveis a 

pequenas frases que não ultrapassem 140 caracteres, e os responsáveis pelo 

trabalho (ENT 1 e ENT 2) transformam, a partir das fontes que servirão de base para 

alimentar a rede social, as informações e conteúdos em mensagens curtas. 

 

Do Twitter, é conforme o número de caracteres. No Twitter, não dá para 
estar postando informações longas (ENT 1). 
 
No Twitter, só consigo postar frases pequenas, porque o site não aceita 
passar um número de letras (ENT 2). 

 

Analisando o tipo e conteúdo das informações publicadas, verifica-se tratar-se de 

assuntos voltados ao dia-a-dia do trabalho desenvolvido pela Contabilidade Souza. 

As publicações foram agrupadas avaliando-se o conteúdo postado e subdividindo-o 

em palavras-chave, conforme Tabela 1. 

 

https://twitter.com/contabilsouza
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TABELA 1 – Tipos de Conteúdo por palavras-chave – Twitter Contabilidade Souza 

Palavra-Chave Nº de Publicações 

Receita Federal do Brasil 50 
Previdência Social / Ministério do Trabalho e Emprego 30 
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 29 
Conselhos de Contabilidade 14 
Legislação 12 
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEFAZ) 8 
Outros 40 

TOTAL 183 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Verifica-se que o conteúdo publicado é heterogêneo e ligado ao tipo de serviço 

prestado pela empresa, atrelado a leis e autarquias federais, como Receita Federal, 

Secretaria de Estado de Fazenda e Ministério do Trabalho. Detalhando as palavras-

chave observa-se que os assuntos podem ser desmembrados da seguinte forma: 

a) Receita Federal do Brasil: prazos de entrega de declarações e pagamento 

de impostos, mudanças na legislação, atuação da Receita Federal nas 

fronteiras fiscais, arrecadação mensal da Receita e outros;  

b) Previdência Social e Ministério do Trabalho: mudanças na legislação 

trabalhista, aviso prévio do trabalhador, prazo de entrega de declarações, 

mudança de salário mínimo e outros;  

c) Imposto de Renda Pessoa Física: prazo para entrega da declaração, 

deduções legais e informações diversas de auxílio ao cidadão;  

d) Conselhos de Contabilidade: convenções e encontros dos conselhos de 

contabilidade, novas metodologias de trabalho adotadas pelos conselhos 

e outros;  

e) Legislação: mudanças na legislação em geral nos âmbitos Federal, 

Estadual e Municipal;  

f) Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEFAZ): prazo de 

entrega de declarações e pagamento de impostos, divulgação de 

informações de interesse público como tabela de vencimento de IPVA e 

outros;  

g) Outros: assuntos diversos de caráter informativo e relacionados a 

economia, administração e contabilidade, além do sorteio do livro “O 

Monge e o Executivo”. 
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No período analisado foram identificadas algumas interações na rede social: oito Re-

twitter – RTT – e 13 menções a @contabilsouza através do Twitter. Por fim, no 

período de maio a junho de 2012, a rede social teve ingresso de 35 novos membros 

(usuários que passaram a “seguir” a página). O número de acessos a esta rede 

social não foi mensurado, pois não existe uma ferramenta que possibilite tal 

avaliação.  

 

As características aqui apresentadas para o Twitter da Contabilidade Souza 

encontram respaldo nos conceitos de Evans (2009) e de Torres (2009): uma rede 

social cujas postagens consistam em textos rápidos e curtos, com publicações de 

até 140 caracteres. Observou-se a presença dos seus elementos essenciais – 

postagens, comentários e indicações de relações – e foram identificadas 

informações compartilhadas entre os membros através do recurso de RTT, que é 

uma forma de republicar o conteúdo postado, ou de Reply, que possibilita uma 

reposta ao que foi publicado. Portanto observou-se, para o caso estudado, que 

existe uma interação em rede, mesmo que pequena, e que ela realiza a função de 

compartilhamento da informação, uma vez que esta é publicada e  compartilhada 

por outros membros. 

 

Conclui-se que o Twitter pode ser usado como uma ferramenta de gestão do 

conhecimento – a rede social permite a criação de novos conhecimentos mediante 

as ferramentas de interação Reply e RTT, além de armazenar as informações 

publicadas, que ficam disponíveis para os usuários da rede. As interações 

disponibilizadas pela rede instigam a transferência de conhecimento de forma rápida 

e objetiva, uma característica de suas publicações. Para a Contabilidade Souza,  

sua utilização contempla todos os processos de gestão do conhecimento, mesmo 

que em baixa escala para alguns. É possível identificar o envio do conhecimento e 

sua veiculação através dos Tweets, sua codificação através do armazenamento do 

conteúdo publicado e a transferência e compartilhamento através das informações 

de Reply e RTT. No contexto de geração de novos conhecimentos, o nível de 

interação entre os membros sobre o conteúdo publicado é baixo, assim como o nível 

de transferência do conhecimento, podendo-se afirmar que a Contabilidade Souza 

consegue utilizar a rede social em sua plenitude, porém com baixa eficiência para a 

gestão do conhecimento. 
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4.1.2 Facebook  

 

O Facebook da Contabilidade Souza, cujo endereço é 

http://www.facebook.com/contabilidadesouza, foi criado em 22 de julho de 2011, por 

iniciativa da funcionária responsável pela atualização das redes sociais, contratada 

em junho do mesmo ano. Na época a empresa já utilizava o Orkut, o Twitter e o 

Blog, e a experiência da colaboradora na área de gerenciamento de redes sociais 

permitiu a criação de um perfil no Facebook, utilizando a estrutura que o próprio site 

disponibiliza, com informações inseridas de acordo com os campos disponíveis. 

 

Além do perfil no Facebook a empresa possui uma página, ambas criadas no 

mesmo dia. O objetivo da criação da página foi de avaliar os índices de propagação 

dos conteúdos publicados, além do número de pessoas interessadas nas 

informações postadas. Segundo ENT 2, “na página do Facebook conseguimos 

visualizar o quanto nossas publicações estão se propagando na rede, é como se 

fosse avaliar uma carga viral do que é publicado” (ENT 2)  

 

Composto pelas atividades e interesses, informações básicas e informações de 

contato, o perfil do Facebook da Contabilidade Souza expõe a Logomarca e o 

slogan da empresa como foto de perfil e possui 905 amigos, conforme apresentado 

na FIG.10. 

 

http://www.facebook.com/contabilidadesouza
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Figura 10 – Perfil do Facebook da Contabilidade Souza 

 

Fonte: http://www.facebook.com/contabilidadesouza?sk=info. Acesso em 29 de julho de 2012. 

 

O perfil da empresa é atualizado com informações de diversos tamanhos, 

acompanhadas ou não de imagens, vídeos e links. A rede social possui a opção de 

“adicionar amigos”, que aparece no canto superior direito do perfil de cada usuário. 

Quando um conteúdo é publicado, a postagem exibe as opções “curtir”, “comentar” e 

“compartilhar”, que proporcionam à rede a interatividade entre os membros, com 

comentários e compartilhamentos relacionados às publicações, sinalização de 

aprovação do conteúdo publicado e indicação do interesse dos membros, com a 

opção “curtir”. 

 

No período analisado, de 01 de junho de 2011 a 30 de junho de 2012, foram 

realizadas 209 atualizações, dos mais variados assuntos. As origens dos conteúdos 

postados foram várias, sendo a maioria deles da Receita Federal do Brasil - RFB, 

Ministério da Previdência Social, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas - SEBRAE e Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais – 

SEFAZ/MG. Em algumas publicações não  havia informações quanto à origem.  

Observou-se que não há um padrão definido para as atualizações, conforme alegam 

os entrevistados: 

 

http://www.facebook.com/contabilidadesouza?sk=info


 68 

O Facebook como é o mais utilizado hoje, ele é atualizado diariamente, 
tanto na parte da manhã, na parte da tarde (ENT 1). 
 
O Facebook é atualizado quando tem algum assunto novo, que o ENT 1 
ache viável a publicação. Ele me envia por e-mail o que vai ser publicado e 
quando tenho dúvidas ele me explica (ENT 2). 

 
 

Ainda segundo os entrevistados, são publicadas informações de vários tamanhos: 

 

No Facebook é postado também, informações grandes, mas só que são 
modificadas em grande parte, dependendo do conteúdo e do assunto do 
artigo ou da divulgação mesmo em si (ENT 1). 
 
No Facebook, as publicações são médias, quando é muito grande nós 
reduzimos para não ficar grande demais (ENT 2). 

 

Verificou-se que o conteúdo das publicações dessa rede social era informativo, com 

publicações sobre prazo e disponibilização de programa para a entrega de 

declarações, mudanças na legislação, informações sobre Imposto de Renda Pessoa 

Física, entre outros. Esta rede social permite avaliar se o conteúdo publicado gerou 

interação, existindo uma avaliação informal por parte da empresa. 

 

No Facebook, a gente posta e, pelo tipo de postagem e assunto, a gente vê 
e faz uma avaliação para ver se o que é de grande interesse dos membros. 
Igual a questão de imposto de renda pessoa física, é um assunto ai que é 
vinculado a grande parte dos membros hoje pessoas física. Já assuntos 
ligados a Empresa, declarações, ne, esse ai o vínculo é um pouco menor 
(ENT 1). 

 

Foram identificados treze compartilhamentos no período de 01 de junho de 2011 a 

30 de junho de 2012: um sobre declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, um 

sobre prazo de pagamento de impostos, um sobre o dia do contabilista, um sobre 

registro das organizações contábeis no Conselho Regional de Contabilidade, um 

sobre pedido de denúncia dos membros da rede sobre um perfil falso criado em 

nome da empresa, dois sobre o número de empreendedores individuais no país e 

seis sobre exigência de certificação digital da Caixa para recolhimento do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 

 

O nível de interação nessa rede social entre a empresa e seus membros foi avaliado 

pela quantidade de “curtir” e de comentários nas publicações da Contabilidade 

Souza e pelo número de postagens de outros usuários no mural da empresa. 
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Identificou-se que os usuários interagiram 73 vezes através da opção “curtir”, vinte 

vezes através de comentários e treze através de publicações em seu perfil. 

 

A página do Facebook possui também as “assinaturas”, que consistem em uma 

ferramenta que permite aos usuários receber em suas páginas o conteúdo publicado 

pela página assinada. A Contabilidade Souza possui 65 assinantes e, analisando o 

período de 01/06/2011 a 30/06/2012, identificou-se 50 publicações. Destas, 24 foram 

curtidas pelos assinantes, indicando que, a cada duas publicações, uma foi curtida. 

Ocorreram 39 compartilhamentos, aí incluídos também compartilhamentos no perfil 

do Facebook da Contabilidade Souza. Analisando estatisticamente o número de 

visualizações dos conteúdos publicados até 28 dias de sua publicação, as 50 

publicações tiveram 1.302 visualizações.  

 

Ademais, a página do Facebook permite a avaliação do alcance das informações 

divulgadas e dados demográficos dos membros que acessam a página por um 

período de até 89 dias. As informações de visualização da página da Contabilidade 

Souza no período de 05/04/2012 a 30/06/2012 são apresentadas na FIG. 11. 

 
Figura 11 – Dados demográficos dos usuários da página do Facebook da 
Contabilidade Souza 
 

 
Fonte: http://www.facebook.com/pages/Contabilidade-
Souza/176581899073593?sk=page_insights_reach&dates=4%2F5%2F2012_6%2F30%2F2012. 
Acesso em 29 de julho de 2012. 
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Observou-se, através da FIG. 11, que a maioria dos usuários têm de 25 a 34 anos e 

se localiza nas cidades de João Monlevade, onde se encontra a sede da empresa, e 

em Belo Horizonte. Verificou-se a propagação da informação em outras regiões 

como São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, além de países como Estados Unidos, 

Portugal, Argentina e México. 

 

Conclui-se que o Facebook atende as premissas da gestão do conhecimento. Neste 

caso, a geração do conhecimento ocorre através da seleção e do envio das 

informações pelo ENT 1, e da definição das formas de publicação pelo ENT 2, na 

medida em que há a transformação do conhecimento tácito (dos entrevistados) em 

explícito (o conteúdo publicado nesta rede social). O armazenamento do 

conhecimento é feito através da retenção destas informações, tanto na página como 

no perfil da rede social, e a transferência efetiva-se através da propagação do 

mesmo, com a utilização das ferramentas “compartilhar” e “comentário”, apesar do 

baixo número de interações dos usuários com a empresa nesta rede social. 

 

4.1.3 Orkut 

 

O perfil do Orkut da Contabilidade Souza, cujo endereço é 

http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=944202446039015186, foi criado em 06 

de Abril de 2010, por iniciativa do fundador da empresa. Conforme ENT 1, sua 

projeção foi realizada com base nos parâmetros oferecidos e disponibilizados pela 

rede social na época. Atualmente a rede não tem o mesmo layout, pois já sofreu 

algumas atualizações em sua estrutura. O objetivo desta criação foi divulgar a 

empresa na rede social, que era a mais utilizada no país na época.  

 

Inicialmente a rede social apresentou muitas limitações, pois não permitia 

publicações de textos, artigos e notícias em seu perfil. Optou-se, portanto, por 

utilizá-la apenas como forma de divulgar vagas de emprego na região em que está 

sediada a empresa, o que era feito em sua “comunidade”. Esta, cujo endereço é 

http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=100432173, e cujo nome também é 

Contabilidade Souza, foi criada em concomitância com o perfil da empresa na rede 

social, e atualmente é mais utilizada que ele, pois é através dela que são divulgadas 

as principais informações veiculadas na rede social. 

http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=944202446039015186
http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=100432173
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O perfil da empresa no Orkut possui 136 amigos e segue 27 comunidades. Na 

descrição do perfil consta um breve relato da empresa, endereço do site e e-mail 

para contato. No lado superior esquerdo está o logotipo da empresa, e no direito os 

links de acesso às funcionalidades da rede social, conforme apresentado na FIG. 12. 

 

Figura 12 – Perfil do Orkut da Contabilidade Souza 

 
Fonte: http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=944202446039015186. Acesso em 02 de Agosto de 
2012. 

 

Constatou-se que entre o período de 01/06/2011 e 30/06/2012 não houve nenhuma 

publicação no mural da Contabilidade Souza; a última publicação foi feita em 

14/06/2010 (fora do período analisado), quando um usuário da rede social 

agradeceu à empresa por ter esclarecido uma dúvida sobre Imposto de Renda 

Pessoa Física. Desde sua criação a rede social teve oito publicações em seu mural, 

todas no ano de 2010.  

 

http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=944202446039015186
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Avaliando-se o conteúdo publicado desde a criação do perfil da empresa, identificou-

se que, de todas as publicações, duas referem-se à dúvida do usuário da rede social 

com relação ao Imposto de Renda Pessoa Física, três são interações relacionadas a 

artigos publicados pela empresa, uma refere-se à participação na enquete da 

comunidade da empresa na rede social e um consiste em uma parabenização à 

empresa e a seus dirigentes. 

 

No perfil da comunidade a empresa possui 119 membros (FIG. 13) e nove 

comunidades relacionadas, ou seja, comunidades com as quais ela se identifica. O 

perfil contém um breve relato da empresa, telefone e e-mail para contato, endereço 

do perfil do Twitter e o site da empresa. 

 

Figura 13 – Comunidade do Orkut da Contabilidade Souza 

Fonte: http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=100432173. Acesso em 02 de Agosto de 
2012. 

 

Na comunidade são publicadas vagas de emprego, através dos fóruns; desde a sua 

criação, foi aberto um fórum sobre vagas de emprego, um sobre cursos a distância e 

um para cadastro de currículo dos usuários. Além desses, há um fórum aberto pela 

Faculdade Pitágoras a respeito de vagas de emprego. Dentro do fórum relativo a 

vagas de emprego a empresa efetuou, desde a sua criação, 1.027 divulgações, 644 

destas dentro do período analisado, de 01/06/2011 a 30/06/2012. Embora este 

número gere uma média de uma divulgação por dia, observa-se que as publicações 

não ocorreram de forma sequencial (diária), o que contrapõe a informação do ENT 

http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=100432173
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1, de que “a divulgação de emprego através do  Orkut é feita diária, através das 

vagas disponíveis no site do CRC (Conselho Regional de Contabilidade), vagas de 

emprego”. 

 

Não consta nessas publicações a origem da informação, mas, conforme o ENT 2 “as 

vagas são retiradas do site do CRC e recebidas por e-mail”. Ademais, não foi 

possível mensurar o número de acessos à rede social e não foram identificadas 

interações e comentários sobre os conteúdos publicados. Observou-se, ainda, que, 

apesar da divulgação de vagas de emprego por essa rede social, não ocorreram 

debates ou outras formas de discussão ou interação.  

 

Verificou-se também que é possível criar enquetes na comunidade, mas nenhuma 

foi identificada dentro do período analisado. No ano de 2010 foram identificadas três 

enquetes sobre previdência privada, ritmo da economia do País e taxa de juros nos 

bancos.  

 

Conclui-se que o Orkut não possui características que permitam a realização da 

gestão do conhecimento em sua forma plena, pois não apresenta meios de 

interação e compartilhamento dos conteúdos postados. Por outro lado, tal processo 

é possível nas comunidades da rede, havendo nelas os instrumentos para que a 

gestão do conhecimento ocorra de forma plena. 

 

Com o surgimento de novas redes sociais – principalmente o Facebook – o Orkut foi 

caindo em desuso, devido à baixa capacidade de manipulação de dados, nível de 

interação entre os membros e informações na rede social. Além disso, enquanto o 

Facebook possibilita um nível de interação com amigos de amigos de forma 

explicita, o Orkut continua a ser uma rede social fechada e bloqueada apenas para 

amigos.  

 

4.1.4 Blog 

 

O blog da Contabilidade Souza, cujo endereço é 

http://www.contabilidadesouza.blogspot.com.br, segundo o ENT 1, foi criado em 09 

de abril de 2010, por iniciativa e projeto do fundador da empresa, que era também 

http://www.contabilidadesouza.blogspot.com.br/
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contador e professor de escolas técnicas, gostava de criar e fazer coisas fora da sua 

área de atuação e sempre recomendava o blog para seus alunos. Teve como 

objetivo divulgar a empresa nas redes sociais, e foi escolhido devido ao seu poder 

de indexação em sites de busca como Google e Cadê3; à medida que eram feitas 

publicações no blog da empresa, aumentava potencialmente sua presença nos sites 

de busca, ou seja, para uma pesquisa como “Contabilidade Souza”, o blog seria um 

dos primeiros endereços a aparecer, tornando a localização da empresa mais 

eficiente. 

 

O Blog da Contabilidade Souza apresenta fundo branco com a logomarca e o slogan 

da empresa, conforme apresentado na FIG. 14.   

 

Figura 14 – Blog da Contabilidade Souza – Página Inicial 

 

                                                 
3 Google: htpp://www.google.com.br 

Cadê: http://www.cade.com.br 

http://www.google.com.br/
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Fonte:  http://www.contabilidadesouza.blogspot.com.br. Acesso em 02 de Agosto de 2012. 

 

O blog possui 22 seguidores e é caracterizado por publicações de textos longos e 

médios. Do lado esquerdo aparecem link’s, divididos em:  

a) Menu: com link denominado “quem somos”, que leva a uma página em 

que se apresenta a descrição da empresa;  

b) Certidões Negativas: com links de acesso para emissão de certidões 

negativas da Dívida Ativa da União, FGTS, Pessoa Física, Pessoa Jurídica 

e Previdência Social;  

c) Consulta Cadastral: com links de consulta cadastral para Pessoa Física e 

Pessoa Jurídica;  

d) Arquivos do Blog: aparecem as publicações separadas e a quantidade de 

postagens por mês;  

e) Twitter: com um link direto com a rede social do Twitter da empresa, e 

todas as atualizações e publicações do Twitter expostas na rede social;  

f) Membros: número de membros e seguidores do blog, totalizando 22 

membros;  

g) Twitter e Orkut: com uma imagem indicando um link que direciona à 

página do Twitter e uma  à comunidade da empresa no Orkut. 

 

O blog apresenta um total de 130 publicações, com postagens longas e médias, 

acompanhadas de imagens que fazem alusão ao conteúdo da publicação. 

 

Os artigos ou publicações maiores são vinculados no Blog junto com 
imagem (ENT 1). 
 
Bom, no blog, eu posto assuntos grandes e quando tem algum artigo eu 
também posto, porque é bem maior (ENT 2). 

 

Entre o período de 01/06/2011 e 30/06/2012 constatou-se 78 publicações, com a 

origem dos conteúdos postados exposta no rodapé de cada uma. Foram citados 

como fonte o  SEBRAE, SEFAZ/MG, Secretaria da Receita Federal do Brasil, entre 

outros.  

 

Avaliando-se o conteúdo postado identificou-se que as publicações possuem 

assuntos diversos, mas todos relacionam-se à contabilidade e administração. 

http://www.contabilidadesouza.blogspot.com.br/
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Sobressaem conteúdos referentes aos prazos de entrega de transmissão de 

declarações, mudanças na legislação, impostos, governo, informações de 

conhecimento público como  o novo salário mínimo, imposto de renda, entre outros. 

 

O Blog possui uma ferramenta de estatística referente a comentários, visualizações, 

perfil e localidade dos acessos, entre outros, que os entrevistados consideram útil 

para controle e acompanhamento. 

 

 Hoje, temos o controle de acesso do blog. A gente tem os gráficos de 
número postagens, número de acessos. Grande parte de acesso que a 
gente tem é mais por causa das informações mesmo, questão de conteúdo 
prático (ENT 1). 
 
O blog tem um sistema que avalia as postagens, visualizações e também de 
onde as pessoas acham o blog (ENT 2). 

 

No período de 01/06/2011 a 30/06/2012 o blog da empresa teve 1.147 acessos 

(dados levantados em 01/08/2012), gerando a média de 14 visualizações para cada 

item publicado. Desde sua criação, segundo o histórico geral do blog, o endereço 

teve 6.765 visualizações (FIG. 15). Tomando como base o período analisado, é 

possível concluir que, do total geral das visualizações da rede social, 17% ocorreram 

no período selecionado para análise.   

 

Figura 15. Visão Geral – Blog Contabilidade Souza 
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Fonte: http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8685322431421155309#publishedcomments. 
Acesso em 01 de agosto de 2012. 
 

 
Para o nível de interação dos membros do blog dentro do período analisado 

verificou-se terem sido feitos três comentários nas publicações. No total, desde sua 

criação, em 2010, o blog recebeu 27 comentários: um em julho de 2012 e os demais 

no ano de 2010 (fora do período analisado), além dos três já citados. O número de 

comentários e interação dos membros com o blog ajuda a rede de relacionamento 

virtual a propagar suas mensagens através de terceiros, ou seja, um “efeito viral” 

eficiente e que não depende do gestor da página.  

 

Avaliando o público que acessa o blog da empresa (FIG. 16), identificou-se que a 

maioria está localizada no Brasil, país sede da organização, mas houve propagação 

da informação e sua visualização para além das fronteiras de atuação da empresa, 

em países como Rússia (17), Estados Unidos (3), Alemanha (2), Angola (1) e 

Malásia (1). 

  

Figura 16 – Alcance e dados demográficos – Blog Contabilidade Souza 

 
Fonte: http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8685322431421155309#audiencestats. Acesso em 
01 de agosto de 2012. 

 

Pode-se concluir, segundo a estrutura apresentada nesse estudo, que o blog é uma 

ferramenta que possibilita a gestão do conhecimento, com o processo de geração, 

através da possibilidade de comentários e debates do que é veiculado;  

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8685322431421155309#publishedcomments
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armazenamento, através de banco de dados que arquiva todo conteúdo publicado; e 

transferência, através de seu poder de reindexação e possibilidade de debates sobre 

os conteúdos, o que também se revelou em baixa frequência neste caso.  

 

4.1.5 Análise das redes sociais utilizadas pela Contabilidade Souza, segundo a 

gestão do conhecimento 

 

Analisando-se os dados coletados nas redes sociais utilizadas pela Contabilidade 

Souza – Twiter, Facebook, Orkut e Blog – é possível afirmar, baseando-se nos 

estudos de Nonaka e Takeuchi (2008), que o conhecimento predominante é o 

conhecimento explícito, caracterizado pela objetividade e racionalidade, sendo um 

conhecimento sequencial e digital. A interação entre conhecimentos explícitos é uma 

forma de criação de conhecimento identificada nessas redes sociais, uma ideia 

corroborada por Choo (2003), que ressalta, em seus estudos, os processos da 

conversão da informação, nos quais a combinação resultaria, através da interação 

dos conhecimentos explícitos, na geração de outros, novos. Tal foi observado como 

possível nas redes por meio da postagem de informações e da possibilidade de 

publicação de comentários.  

 

Davenport e Prusak (2003) afirmam que para que o conhecimento possa ser 

transmitido ele precisa ser apresentado; nas redes sociais isto é feito mediante 

publicações de textos, utilizando-se um canal que permite a codificação desse 

conhecimento e o seu armazenamento de forma virtual. Embora os autores afirmem 

que o conhecimento necessita ser absorvido e utilizado para que se contemple seu 

processo de transferência, Choo (2003) defende que este processo está atrelado ao 

processamento da informação, podendo-se, portanto, reconhecê-lo nas redes 

sociais utilizadas pela Contabilidade Souza.  

 

Atrelado à apresentação do conteúdo, Davenport e Prusak (2003) citam que o 

conhecimento, para ser compartilhado, deve ser codificado, e esta codificação 

significa adequá-lo a uma linguagem comum e de fácil entendimento para o 

interlocutor; as publicações realizadas pelas redes sociais da Contabilidade Souza 

usam as respectivas linguagens de cada tipo de rede social – informações curtas no 

Twiter e médias e longas nas demais. Segundo os autores a codificação do 
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conhecimento permite que ele se torne permanente, e não apenas na mente de 

quem o veiculou. 

 

O nível de alcance da informação publicada pela Contabilidade Souza demonstra a 

quebra de fronteiras característica da Era do Conhecimento, conforme exposto 

anteriormente. Pode-se supor que os conteúdos tenham sido visualizados em outros 

países por brasileiros residentes ou nativos conhecedores da língua portuguesa, 

com interesses comuns em assuntos nacionais. Corroborando a segunda ideia, seria 

relevante, para facilitar o compartilhamento do conhecimento com os leitores de fora, 

a utilização do inglês nas postagens, por tratar-se de linguagem predominante em 

várias culturas. 

 

As visualizações do conteúdo das quatro redes sociais utilizadas pela Contabilidade 

Souza demonstram que existe um público que se interessa pelas publicações, e o 

conteúdo constante na rede está disponível para ser internalizado ou não. 

Entretanto, o fato de a informação estar sendo visualizada não indica que ela  esteja 

transformando-se em conhecimento; segundo Nonaka e Takeuchi (2008), as 

informações internalizadas passarão por um processo de conversão do 

conhecimento, o que possivelmente  culminará na geração de outros. Neste caso, o 

conhecimento explícito existente nas publicações seria transformado em 

conhecimento tácito pelo leitor. 

 

O processo de transferência de conhecimento ocorre quando o ENT 1 seleciona as 

informações a serem postadas nas redes e as envia ao ENT 2, e quando este, por 

meio de seus conhecimentos sobre cada rede, define o conteúdo das postagens. 

Nesse processo de geração do conhecimento ocorre a interação entre o 

conhecimento tácito do ENT 1, advindo de seus estudos e experiências na área de  

contabilidade, e o conhecimento explícito, manifesto naquilo que está sendo 

publicado nas redes sociais. Esse processo vai ao encontro dos estudos de Nonaka 

e Takeuchi (2008), que definem um processo de geração do conhecimento pela 

visão epistemológica. 

 

Percebe-se também que a interação entre a rede social e o usuário com o intuito de 

solucionar uma dúvida é um processo de geração de conhecimento, podendo ser 
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analisado sob a ótica dos três marcos teóricos deste estudo: Nonaka e Takeuchi 

(2008), Davenport e Prusak (2003) e Choo (2003). Ao expor sua dúvida o usuário da 

rede demonstra a necessidade de obter um determinado conhecimento, e para que 

este seja partilhado o gestor da rede social deve absorver a informação, e, através 

da conversão do conhecimento, construir uma resposta de entendimento comum e 

codificável para o usuário. Ao redigir a resposta ocorre a transformação do 

conhecimento tácito em explícito e, no momento em que o usuário absorve o 

conhecimento, a conversão é contrária, ou seja, de explícito para tácito. Desta forma 

pode-se detectar um processo de externalização e posteriormente de internalização 

do conhecimento. Tal processo, em sua totalidade, corrobora com as etapas de 

criação, codificação e transferência do conhecimento. 

 

Davenport e Prusak (2003) entendem que, para ser criado, basta que o 

conhecimento signifique algo novo para organização ou usuário – ao receber uma 

nova informação para resolver sua dúvida, o usuário da rede social está adquirindo 

um novo conhecimento, e este, por sua vez, precisou ser codificado antes de sua 

transmissão ao usuário; a transmissão ocorre de forma completa, pois o 

conhecimento é apresentado e absorvido pelo usuário, que emite então uma 

resposta relacionada à solução de sua dúvida. 

 

Na visão de Choo (2003), é possível perceber que, no momento em que é 

apresentada, a dúvida gera uma mudança ecológica, a qual obriga o gestor da rede 

social a criar significado, fornecendo ao usuário a informação de que ele necessita. 

Essa informação passa pelos processos de conversão, transformando-se de 

conhecimento tácito em explícito. Por fim ocorre seu processamento pelo usuário, o 

que permite a tomada de decisão de forma mais racional.  

 

O conhecimento ou conteúdos publicados se propagam através dos públicos que as 

acessam, pois, a partir de suas redes de relacionamentos, esse público pode 

compartilhar o conteúdo, tornando a disseminação um efeito viral que não depende 

do controle dos gestores da rede social.  

 

Assim, o debate sobre assuntos de interesse comum nas comunidades, bem como a 

distribuição e o compartilhamento de informações, cria a possibilidade de geração 
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de novos conhecimentos dentro das organizações. A opção de comentar as 

publicações é uma forma de interagir com esses conhecimentos e aglutiná-los a um 

interesse comum, o que é chamado de processo de criação de conhecimento como 

redes informais, segundo Davenport e Prusak (2003). 

 

Entretanto, no período analisado o número de interações e compartilhamentos das 

informações postadas nas redes da Contabilidade Souza foi pequeno (Twitter: 13 

interações e oito compartilhamentos; Perfil do Facebook: 73 interações e 13 

compartilhamentos; Página do Facebook: 24 interações e 39 compartilhamentos; 

Orkut: nenhuma interação ou compartilhamento; Blog: três interações). Este fator 

revela que as informações não estão sendo transformadas em conhecimento, 

considerando-se a relação explícita com a rede. Por outro lado, não há como 

conhecer o uso efetivo dessas informações pelos usuários, o que sugere uma 

possibilidade de pesquisa futura com estes. 

 

Na próxima seção será apresentada a análise dos resultados sob a ótica da gestão 

do conhecimento em seus três pilares: geração, armazenamento e transferência do 

conhecimento. 

 

4.2 Gestão do conhecimento 

 

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos a partir da análise de conteúdo 

das redes sociais, documentos, registros, entrevistas semiestruturadas e análise 

documental dos dados coletados para o desenvolvimento do estudo. O capítulo está 

estruturado em três partes: geração do conhecimento, armazenamento do 

conhecimento e transferência do conhecimento. Para a análise e discussão dos 

dados obtidos estes serão confrontados com os estudos de Nonaka e Takeuchi 

(2008), Davenport e Prusak (2003) e Choo (2003), a partir do modelo de pesquisa 

apresentado no capítulo 3. 

 

4.2.1  Geração do Conhecimento 

 

O conteúdo para publicação nas redes sociais da Contabilidade Souza refere-se a 

assuntos da área contábil procedentes de sites como o da Receita Federal do Brasil, 
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da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, do Ministério do Trabalho, de 

jornais, entre outros, além da leitura dos periódicos da CENOFISCO, a empresa de 

consultoria que a Contabilidade Souza utiliza para atualização dos profissionais em 

questões tributárias, legais e fiscais, e para a solução de dúvidas relativas a novos 

assuntos. O serviço de consultoria da CENOFISCO é pago mensalmente e 

amparado por um contrato de prestação de serviço entre o fornecedor e a 

Contabilidade Souza. 

 

Esse tipo de prestação de serviço se coaduna com o que Davenport e Prusak (2003) 

denominam de Aluguel do conhecimento, entendendo-o assim como um processo 

de geração de novos conhecimentos. Nesse contexto, as novas informações sobre 

as mudanças das legislações, declarações, entre outras, oriundas da consultoria, 

geram novos conhecimentos; o aluguel do conhecimento é o processo de alugar 

uma fonte de conhecimento para que seja compartilhado com o locador e, diferente 

do aluguel de máquinas e equipamentos, envolve um grau de geração do 

conhecimento, mesmo que se trate de uma fonte de conhecimento temporária e 

disponível, de acordo com o investimento realizado. 

 

Para que as redes sociais sejam atualizadas, os responsáveis por ela (ENT 1 e ENT 

2) precisam primeiro informar-se sobre assuntos ligados à área da contabilidade, e a 

busca por essas informações está de acordo com os preceitos da geração do 

conhecimento, segundo Nonaka e Takeuchi (2008), que entendem a interação 

contínua entre conhecimentos tácitos e explícitos como uma forma de geração dos 

mesmos. Ademais, Choo (2003) cita a interpretação da informação como forma de 

criar significado para as mudanças que ocorrem no meio. A interpretação da 

informação é realizada pelos dois entrevistados tanto no processo de seleção como 

de transmissão, o que leva à criação de novos significados.  

 

A seleção do conteúdo para as redes sociais da Contabilidade Souza é realizada de 

acordo com a percepção do ENT 1 sobre o que poderia interessar à comunidade. 

Para tal, ele considera a informação não como não faria um especialista na área, 

mas colocando-se no lugar do usuário, que não tem conhecimentos técnicos 

relativos à área de contabilidade, mas precisa de informações para a condução de 
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seu negócio. O entrevistado considera que não há um critério para seleção das 

informações.  

 

Busco os assuntos de maior interesse da comunidade. São assuntos 
contábeis e de fácil acesso para a comunidade (ENT 1). 
 
Eu avalio através do meu próprio perfil. Antes de estar postando as 
divulgações, eu me olho como se eu fosse uma pessoa vinculada às 
comunidades, ou seja, eu posto o que é de interesse para mim como 
pessoa física e não como contador (ENT 1). 
 
[...] nenhum critério de avaliação em questão de publicação, não... A 
publicação é feita conforme interesse da comunidade mesmo (ENT 1). 

 

Observou-se que o ENT 1 utiliza de suas experiências e vivência profissional para 

avaliar o conteúdo que decide publicar nas redes sociais, e durante a entrevista citou 

o exemplo de assuntos ligados ao Imposto de Renda: no início do ano, período de 

entrega de declarações de Imposto de Renda Pessoa Física, procura publicar 

informações sobre as declarações, pois trata-se então do assunto a respeito do qual 

os usuários têm mais dúvida e interesse. O processo de análise e seleção desses 

conteúdos corrobora os estudos de Nonaka e Takeuchi (2008), que afirmam que o 

indivíduo vai adquirindo experiência a partir de observação e vivência.  

 

Após a escolha do que deve ser publicado, o ENT 1 envia, por e-mail, o material 

para publicação, que é de responsabilidade do ENT 2. Ao receber o material, este 

não faz avaliação do que está sendo publicado, pois entende que isso já foi 

realizado pelo ENT 1; há apenas uma adaptação das informações ao formato 

adequado a cada rede social. 

 

A avaliação é feita pelo ENT 1, ele que me manda. Eu não faço seleção do 
que vai ser publicado, eu recebo via e-mail. Ai, eu pego, leio e faço as 
modificações para publicar em cada rede social. Por exemplo, no Twitter eu 
posto apenas o título e no blog eu posto o conteúdo completo, com fonte e 
uma imagem que chame atenção para o tema (ENT 2). 

 

Observou-se que as informações veiculadas nas redes sociais são compartilhadas 

entre os entrevistados e os funcionários da empresa, que consideram o uso das 

redes sociais como sendo de muita importância, havendo um funcionário designado 

para a execução dessa prática – o ENT 2. 
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Geralmente, comentamos sobre os prazos de declarações, pagamento de 
impostos... No início do ano, por exemplo, debatemos muito sobre as regras 
do Imposto de Renda, até mesmo com as pessoas que acessavam as redes 
sociais, foi bem legal (ENT 2). 
 
Hoje, nós temos uma pessoa que trabalha na questão da atualização das 
redes sociais. Ela fica só em prol disso mesmo, de estar criando, de estar 
buscando mais clientes, através da divulgação das notícias – tanto de 
notícias vinculadas ao Estado e Receita Federal quanto notícias nossas 
mesmo, da Contabilidade, divulgação de certificados que a gente ganha. 
Tudo é vinculado pela internet através das redes sociais (ENT 1). 

 

Analisando-se os dados apresentados pode-se considerar que houve geração do 

conhecimento a partir da utilização das experiências e vivências (conhecimento 

tácito) do ENT 1, para verificar quais assuntos seriam de interesse para a 

comunidade. A partir deste conhecimento tácito as informações selecionadas 

transformam-se em conhecimento explícito, na medida em que são trabalhadas e 

divulgadas nas redes. A interação entre os conhecimentos tácitos e explícitos 

constitui, segundo Nonaka e Takeuchi (2008), uma das formas de geração de 

conhecimento dentro da dimensão epistemológica. A continuidade dessa interação, 

a partir dos modos de conversão do conhecimento, vai amplificando a propagação 

da geração e transferência do conhecimento nos níveis individual (que se inicia no 

momento da seleção das informações), grupal (quando ocorre a transferência e 

troca das informações entre ENT 1 e ENT 2) e interorganizacional (quando o 

conhecimento é propagado nas redes sociais da Contabilidade Souza). 

 

A troca de informações entre os funcionários da Contabilidade Souza sobre os 

assuntos veiculados nas redes sociais é um processo de conversão da informação 

para a geração do conhecimento, que, segundo Choo (2003), consiste na 

articulação e troca de conhecimento entre as pessoas sobre determinado assunto. A 

promulgação dessas informações enriquece o conhecimento dos funcionários e cria 

um ambiente propício à geração de novos conhecimentos. Atrelado a isto, é possível 

categorizar tal processo de troca como sendo de geração do conhecimento através 

das redes informais e auto-organizadas, segundo Davenport e Prusak (2003). Ainda 

de acordo com estes, quando essas redes partilham conhecimento suficiente para 

cooperar e comunicar, a continuidade de seu contato costuma gerar novos 

conhecimentos. 
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Um dos processos de geração do conhecimento, segundo Davenport e Prusak 

(2003), é a utilização de recursos dirigidos, que se confirma na medida em que a 

empresa dispõe de um funcionário exclusivo para trabalhar as redes sociais. E para 

que estas possibilitem a gestão do conhecimento em sua plenitude é necessário um 

dispêndio financeiro, seja através do investimento em funcionários ou em empresas 

terceirizadas e especializadas nesse segmento. Um ponto citado pelos autores e 

que deve ser observado pelos gerentes é a necessidade de assegurar que os 

conhecimentos gerados pelos recursos investidos pela empresa estejam disponíveis 

a toda a organização, o que trará mais segurança e poderá possibilitar mensuração 

do que foi investido. 

 

Percebeu-se que a maior parte do conteúdo publicado pela empresa é comum às 

quatro redes, havendo apenas modificações quando mostra-se necessário adequar 

a linguagem ou o formato à estrutura de cada rede social. As informações de cada 

uma das redes sociais atingem públicos diferentes e com características únicas, 

como segue:  

a) O Twitter é mais utilizado por pessoas em busca de informações rápidas e 

de fácil entendimento;  

b) o Blog necessita de maior tempo para leitura, pois abriga textos ou artigos 

longos;  

c) o Facebook é uma rede de maior interação, na qual os usuários gostam 

de curtir, compartilhar e comentar os conteúdos publicados, interagindo 

entre os membros das redes;  

d)  o Orkut é uma rede social utilizada como um banco de informações de 

emprego, e grande parte de seus usuários vão buscar novas 

oportunidades de mercado. 

 

Pode-se concluir a existência de um processo de geração do conhecimento, pois, 

quando os entrevistados buscam e selecionam assuntos para postagens, estão 

interagindo com suas experiências, criando novos significados, definindo premissas 

e avaliando percepções. Embora não seja feito um trabalho complexo para avaliar o 

nível de geração de conhecimento nas redes, a Contabilidade Souza caminha no 

sentido correto para a gestão do conhecimento, e, mesmo que não de forma 

explícita, em alguns processos aplicam os seus conceitos. 
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4.2.2 Codificação do Conhecimento 

 

Uma vez selecionados os conteúdos a serem publicados nas redes sociais, é 

preciso modificá-los para que se tornem compreensíveis para os usuários das redes, 

leigos em contabilidade, bem como para adequarem-se à linguagem de cada tipo de 

rede social. Quando algum termo não é de conhecimento do técnico responsável 

pela rede é realizada então uma pesquisa, utilizando como fontes de informação a 

consultoria que presta serviço à Contabilidade Souza, a internet e materiais de 

cursos. Nenhum dos dois entrevistados usa postagens como recurso de pesquisa. 

 

Tem alguns conteúdos que é necessário a gente estar fazendo a 
modificação para o entender da comunidade, certo de que nem todas as 
pessoas vinculadas nas nossas redes sociais tem o conhecimento de estar 
lendo o que é publicado nos órgãos e estar entendendo de perfeita forma 
(ENT 1). 
 
Em algumas publicações, tenho que modificar alguns termos ou siglas, pois 
quem não é da área, não entende. Até eu mesma, as vezes, não consigo 
entender e tenho que perguntar o que significa ou faço uma pesquisa (ENT 
2). 
 
Bom, eu nunca utilizei nada das redes sociais como fonte de pesquisa, pois 
aqui temos a consultoria que é a mais usada. Também, as vezes, utilizamos 
a internet como fonte de pesquisa. Leis, também tem alguns materiais que 
ganhamos em cursos. Como eu trabalho com redes sociais, uso mais 
mesmo a internet (ENT 2). 

 

Observou-se, pelas declarações dos entrevistados, a prática de armazenamento de 

conhecimento na empresa pesquisada. A modificação do conteúdo a ser postado 

nas redes sociais para uma linguagem de fácil entendimento é uma forma de 

codificação do conhecimento, conforme Davenport e Prusak (2003). Entretanto, 

verificou-se apenas a existência do processo de codificação do conhecimento para 

linguagem comum, sem o objetivo de armazená-lo para utilização futura. Ressalta-

se, ainda, que, apesar de utilizar as redes sociais, a empresa não se vale dela como 

fonte de pesquisa ou informação. 

 

Baseando-se nos estudos de Choo (2003), verificou-se que a interpretação do 

ambiente é feita pela Contabilidade Souza, na medida em que o ENT 1 analisa quais 

informações vão ser veiculadas nas redes sociais. O processo de seleção consiste 

naquele em que o ENT 1 busca criação de significado para as mudanças ecológicas 
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que ocorreram no ambiente, estejam estas direta ou indiretamente ligadas ao seu 

tipo de atividade. Durante o processo de seleção da informação busca-se reduzir a 

ambiguidade dos dados brutos, o que envolve a extração do entendimento da 

situação. Após este chega-se ao processo de retenção, no qual o ambiente 

interpretado é armazenado e publicado nas redes sociais, de forma a estar 

disponível para utilização futura. Conclui-se, portanto, que há codificação do 

conhecimento e retenção da criação de significado da informação na Contabilidade 

Souza. 

 

Ao avaliar as dimensões demográficas das redes sociais Facebook e Blog, 

identificou-se que parte do público que acessa as informações publicadas não 

pertence à cultura local, uma vez que ocorrem acessos em outros países.  Dessa 

forma, o conhecimento codificado a partir das experiências e vivências do ENT 1 

pode não possuir uma linguagem compreensível aos públicos internacionais. 

Verificou-se que as informações do Blog propagaram-se pela Rússia, Estados 

Unidos, Alemanha, Angola e Malásia: no período de análise da rede social, do total 

de 120 visualizações, 17 tiveram origem na Rússia, três nos Estados Unidos, duas 

na Alemanha, uma na Angola e uma na Malásia. Embora o Facebook demonstre 

uma representatividade menor do que a observada para o Blog, verificou-se para ele 

cinco visualizações nos Estados Unidos, uma em Portugal, uma na Argentina e uma 

no México, demonstrando que as linguagens utilizadas nas publicações podem não 

atender por completo a demanda dos interlocutores e usuários da rede social. 

 

O conhecimento deve ser codificado em linguagem comum para que possa passar 

pelos processos de apresentação e absorção, segundo Davenport e Prusak (2003), 

mas, com um público disperso como este, é possível que grande parte da 

informação publicada não permita interação com o interlocutor e não propicie a 

geração ou transferência de conhecimento. 

 

Conforme Davenport e Prusak (2003), para que o conhecimento possa agregar valor 

à organização é preciso codificá-lo, permitindo então que seja posteriormente 

combinado, armazenado, compartilhado e manipulado de variadas formas dentro da 

organização. Pode-se concluir que a empresa estudada está codificando o 

conhecimento na medida em que o adéqua à linguagem das diferentes redes 
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sociais. Entretanto, ele não está sendo armazenado de forma explícita, uma vez que 

seu fluxo encontra-se centralizado nos dois envolvidos na atualização das redes 

sociais.  

 

4.2.3 Transferência do Conhecimento 

 

A transferência de conhecimento na Contabilidade Souza pode ser analisada sob 

duas perspectivas: a primeira, a partir da relação interna entre os funcionários da 

empresa e a segunda, da relação dos usuários com as redes sociais. 

 

Observou-se que o ENT 1 preparou, de maneira informal, o ENT 2 para o exercício 

de suas funções nas redes sociais: 

 

Um manual propriamente formal não, há uma orientação de minha parte e 
do meu sócio para estar passando para a pessoa que mexe com as redes 
sociais, de como utilizá-las (ENT 1). 
 
Não existe manual. Quando eu entrei, o ENT 1 me ensinou e me passou 
como era para fazer as atualizações (ENT 2). 

 

Destarte é possível observar a ocorrência de um processo de transferência do 

conhecimento, na medida em que o ENT 1 instruiu o ENT 2 sobre como efetuar as 

publicações nas redes sociais. Esse processo pode ser entendido, conforme Nonaka 

e Takeuchi (2008), como externalização, que é a transformação do conhecimento 

tácito em explícito; quando o ENT 2 absorve esse conhecimento e passa a operar as 

redes sociais ocorre então a internalização, que, conforme Nonaka e Takeuchi 

(2008), consiste na transformação do conhecimento explícito em conhecimento 

tácito. 

 

A atualização das redes sociais, desde a seleção da informação e sua 

disponibilização, indica aspectos da espiral do conhecimento, segundo estudos de 

Nonaka e Takeuchi (2008); enquanto conhecimento individual, este é processado no 

momento em que, a partir de suas experiências, o ENT 1 seleciona o que vai ser 

publicado, ocorrendo então uma conversão do conhecimento. Na interação com o 

ENT 2, o conhecimento é então trabalhado de forma grupal, o que possibilita sua 
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transferência explícita através das redes sociais, caracterizando-o então como 

conhecimento interorganizacional.  

 

Na relação dos usuários com as redes sociais identificou-se que ocorre o envio e a 

postagem das informações e, embora em pequeno número, há evidências que 

demonstram a interação dos membros das redes sociais com o conteúdo postado, 

conforme demonstrado na Tabela 2. 

 

TABELA 2 – Dados Numéricos das Redes Sociais (01/06/2011 a 30/06/2012) 

Rede Social Nº de membros Nº de Interações Nº de Compartilhamentos 

Twitter 346 13 8 
Facebook (Perfil) 905 106 13 
Facebook (Página) 65 24 39 
Orkut (Perfil) 136 0 0 
Orkut (Comunidade) 119 0 0 

Blog 22 27 Não Identificado 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Apesar desse registro de baixo retorno ou interação com os usuários, o ENT 1 

mostrou convicção de que o uso das redes sociais traz retornos para a empresa, 

ampliando a rede de contatos; ele acredita haver um ótima interação com os 

usuários:  

 
Eu avalio como ótimo, até porque grande parte das nossas publicações, 
principalmente no Facebook, todas são curtidas. Grande parte também é 
compartilhada no Facebook da própria pessoa. Eu considero que é de 
grande utilização sim (ENT 1). 

 
Já recebi ligações sobre as nossas postagens, sobre a divulgação de 
emprego, como que funciona. Eu acho que é bem curtido sim, e é bem 
recomendado pelos usuários e membros (ENT 1). 

 

O ENT 2, por outro lado, apresentou uma visão mais crítica desta interação, dizendo 

que algumas postagens são curtidas e compartilhadas, mas outras não, e que não 

há meios de avaliação desse retorno, mesmo com algumas ligações de clientes. 

 
Eles interagem de acordo com o que é postado. Tem alguns posts que eles 
não curtem e nem compartilham, já outros eles fazem isso, é relativo (ENT 
2). 
 
Bom, os clientes geralmente ligam para comentar sobre algo que é 
publicado e tirar dúvidas e comentam também que indicam as redes sociais 
da empresa para outros amigos. Mas daí, não tem como eu saber se 
realmente isso ocorre (ENT 2). 
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Assim, há divergências entre a opinião dos dois entrevistados, bem como entre 

estas e os dados coletados no período de 01 de Junho de 2011 a 30 de junho de 

2012 nas quatro redes sociais; os dados indicam utilização baixa das redes sociais 

pelos usuários, o que não é percebido pelo ENT 1, que é o proprietário e tomador de 

decisão na empresa.  

 

Ao avaliar os assuntos das postagens percebe-se que a maioria possui caráter 

informativo, muitas vezes não permitindo debate, discussão e troca de informações, 

como é o caso da postagem sobre o prazo para pagamento de impostos. É possível, 

portanto, que o tipo de conteúdo publicado seja responsável pela baixa interação 

entre os membros da rede. 

 

Choo (2003) afirma que, no processo de tomada de decisões na organização do 

conhecimento, a principal atividade consiste na análise do processamento da 

informação, e neste caso observa-se que a Contabilidade Souza não realiza 

efetivamente uma análise da relação das redes socais com seus usuários, o que 

impossibilita a tomada de decisões sobre o processo.  

   

Mesmo considerando-se algum retorno das redes sociais, como recomendações 

para outras pessoas e empresas, utilização e manifestações sobre as informações 

postadas, conclui-se que não se pode caracterizar a transferência do conhecimento 

nas redes sociais da Contabilidade Souza. Através da análise das redes sociais e 

das respostas às entrevistas não foi possível identificar a existência de 

internalização do conhecimento, que, segundo Nonaka e Takeuchi (2008), consiste 

no processo de conversão de conhecimento explícito em tácito. A Contabilidade 

Souza tem baixo retorno dos membros de suas redes sociais sobre o conteúdo 

postado. 

 

A transferência do conhecimento, segundo Davenport e Prusak (2003), ocorre em 

duas etapas: transmissão e absorção. A Contabilidade Souza realiza a primeira ao 

enviar ou apresentar o conhecimento a um receptor potencial, que teoricamente terá 

interesse em usá-lo. Na segunda etapa, para que ocorra a transferência do 

conhecimento, o receptor deve captá-lo e utilizá-lo, o que não pôde ser observado 

por esta pesquisa. A possibilidade de estudos sobre a percepção e avaliação dos 
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usuários das redes sociais como receptores das informações publicadas instiga 

novas pesquisas, e sugere-se avaliar se os receptores da informação utilizam ou 

não o conhecimento postado para que este gere, direta ou indiretamente, retorno 

para a organização que veicula tais informações. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O cenário atual enfrenta uma crescente demanda das organizações por mecanismos 

que propulsionem inovação e competitividade; nesse mercado uma das formas de 

inovação, desencadeada pelas novas tecnologias e meios de comunicação, é estar 

conectado às redes sociais. Várias empresas estão adotando as redes sociais como 

forma de interagir mais efetivamente ou de buscar a colaboração do cliente para o 

negócio. 

 

As redes sociais são ferramentas digitais que permitem a interação de pessoas com 

culturas, conhecimentos e opiniões diferentes ou similares acerca de assuntos de 

interesse comum. Neste sentido, fixam-se como uma maneira simples e fácil de 

conectar pessoas em qualquer lugar do mundo e permitir a interação sobre assuntos 

diversos entre os membros das redes. O nível de disseminação das informações nas 

redes é tão grande que várias empresas passaram a utilizá-las para divulgar a 

própria marca e interagir com os públicos.  

 

No entanto, para que as informações geradas pelas redes sociais sejam úteis às 

empresas é necessário o seu gerenciamento, e uma das formas disponíveis para 

tanto é a gestão do conhecimento, entendida como um processo de geração, 

codificação e transferência deste. 

 

 A geração do conhecimento organizacional é uma interação dinâmica e contínua 

entre conhecimento tácito e explícito a partir dos quatro modos de conversão do 

conhecimento: socialização, externalização, internalização e combinação. A 

codificação do conhecimento é caracterizada pela sua transformação em linguagem 

comum e acessível aos receptores e pela capacidade de armazená-lo, permitindo 

que seja utilizado. A transferência do conhecimento consiste no seu envio ou 

apresentação e na sua absorção pelo receptor. 

 

Considerando-se que a gestão do conhecimento possa contribuir para a gestão das 

redes sociais, esta dissertação teve como objetivo geral identificar como estas são 

utilizadas como ferramentas de gestão do conhecimento na empresa M M Souza 

Contabilidade Ltda, cujo nome fantasia é Contabilidade Souza. A escolha da 
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empresa deveu-se ao fato de que as redes sociais são utilizadas por ela desde 

2010, com o objetivo de divulgar informações e notícias sobre contabilidade para 

seus clientes e membros das redes sociais em geral. Teve-se como objetivos 

específicos identificar e caracterizar os tipos de redes sociais utilizados pela 

empresa e identificar como as redes sociais são utilizadas para a geração, 

codificação e transferência do conhecimento na Contabilidade Souza. 

 

Para atingir tais objetivos foi realizada uma pesquisa descritiva e qualitativa na 

empresa em questão. Os dados coletados nas redes sociais utilizadas pela 

empresa, durante o período de 01 de junho de 2011 a 30 de junho de 2012, 

complementados por entrevistas semiestruturadas realizadas com os dois 

envolvidos no processo, permitiram identificar como se dá a geração, codificação e 

transmissão dos conhecimentos na Contabilidade Souza. 

 

Verificou-se que, inicialmente, a Contabilidade Souza passou a utilizar as redes 

sociais visando divulgar a empresa, razão que pode ser atribuída ao fato de tratar-

se, na época, de uma empresa nova no mercado, com visão de marketing, mas sem 

um direcionamento para a organização do conhecimento. À medida que novas redes 

sociais foram surgindo a empresa foi se expandindo em direção às que considerava 

de maior utilização tanto pelo público em geral como pelo restrito à área de 

contabilidade. Nesse sentido, a empresa pode ser considerada inovadora, investindo 

no processo de aprendizagem por meio da utilização das redes sociais. 

 

A análise documental e as entrevistas indicaram que a empresa utiliza quatro redes 

sociais – Facebook, Orkut, Twitter e Blog – e mantém uma identidade visual nessas 

quatro redes, por meio de sua logomarca, nome e a cor azul. As páginas foram 

construídas pelo fundador da empresa e por pessoas ligadas ao processo de 

manutenção das redes sociais. Foi possível concluir que o Facebook é a rede 

preferida pelos entrevistados, pois possui maior número de recursos, como os dados 

estatísticos. O Blog é uma rede social voltada a usuários que apreciam textos longos 

e a possibilidade de comentar os conteúdos publicados, e o Twitter é uma rede 

dinâmica e rápida, com informações curtas e de fácil assimilação e usuários que 

geralmente replicam ou comentam os conteúdos que consideram interessantes. Por 

fim, o Orkut é uma rede social que está em desuso na Contabilidade Souza, pois 
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verifica-se um baixo número de membros e nenhuma atividade interativa na rede. 

Atualmente a utilização deste site pela empresa tem a função específica de 

divulgação de vagas de emprego.  

 

Embora a intenção inicial da empresa fosse utilizar as redes sociais como 

ferramentas de divulgação, é possível verificar características da gestão do 

conhecimento no processo, mesmo que de forma implícita e ainda incipiente.  

 

Observou-se que a espiral do conhecimento reflete a sua gestão, utilizando-se as 

redes sociais como ferramentas: inicialmente o indivíduo busca o conhecimento por 

si, baseado em suas experiências e vivências profissionais – o ENT 1 busca e 

seleciona as informações para as redes utilizadas pela Contabilidade Souza; esse 

conhecimento é então passado para um grupo de pessoas dentro da organização e, 

através do processo de conversão do conhecimento, vai se transformando e 

gerando novas variáveis e novos conhecimentos – informações enviadas ao ENT 2, 

que as codifica para publicação em cada uma das redes. Além disso, estas 

informações estimulam discussões com outros funcionários da empresa. Quando o 

conhecimento é externalizado nas redes sociais, tornando-se público, ele passa para 

o nível interorganizacional. A internalização, a socialização e a combinação do 

conhecimento compartilhado nas redes sociais, de acordo com os processos de 

conversão do conhecimento, transportam-no do espaço do indivíduo para a 

interação em grupo e entre organizações, estabelecendo-se assim a espiral do 

conhecimento. 

 

Os resultados da análise deste processo de gestão indicam que houve geração de 

conhecimento, na medida em que ocorreu a utilização das experiências e vivências 

(conhecimento tácito) do ENT 1 para definir quais assuntos seriam de interesse para 

a comunidade. A partir deste conhecimento tácito as informações selecionadas 

transformaram-se então em conhecimento explícito, pois foram trabalhadas e 

divulgadas nas redes. A interação entre conhecimento tácito e explícito constitui uma 

das formas de geração de conhecimento, e a troca de informações entre os 

funcionários da Contabilidade Souza sobre os assuntos veiculados nas redes sociais 

constitui um processo de conversão da informação. Confirma-se também a utilização 
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de recursos dirigidos, na medida em que a empresa dispõe de um funcionário 

exclusivo para trabalhar as redes sociais. 

 

Para que o conteúdo gerado na fase anterior possa ser postado nas diferentes redes 

sociais ele é primeiro adequado a uma linguagem de fácil entendimento, bem como 

a cada tipo de rede: o Twitter, com informações rápidas e de fácil entendimento; o 

Blog, com textos ou artigos longos; o Facebook, com conteúdos que permitam a 

interação entre os membros das redes; o Orkut, utilizado como um banco de 

informações de emprego. Observou-se, portanto, a existência de um processo de 

codificação do conhecimento na Contabilidade Souza. 

 

A transferência de conhecimento na empresa pode ser analisada sob duas 

perspectivas: a primeira, da relação interna entre os funcionários da empresa; a 

segunda, da relação com os usuários das redes sociais. O compartilhamento do 

conhecimento entre ENT 1 e ENT 2 e entre os funcionários caracteriza a 

transmissão do conhecimento, e na relação dos usuários com as redes sociais 

identificou-se que ocorrem envios e postagens das informações e, embora em 

pequeno número, existem evidências que demonstram a interação dos membros 

destas redes com o conteúdo postado. Por outro lado, para que ocorra a 

transferência do conhecimento os usuários precisam captá-lo e utilizá-lo.  

 

A transferência do conhecimento ocorre em duas etapas – a transmissão e a 

absorção, e a Contabilidade Souza realiza a primeira ao enviar ou apresentar o 

conhecimento a um receptor potencial, que se acredita que terá interesse em usá-lo. 

Na segunda etapa, para que ocorra a transferência do conhecimento, o receptor 

precisa captá-lo e utilizá-lo, num processo de absorção, o que não pôde ser 

comprovado por esta pesquisa. O fato de o conhecimento estar disponível nas redes 

sociais e existir um retorno dos receptores (que é baixo nas redes sociais da 

Contabilidade Souza) não caracteriza a transmissão do conhecimento, uma vez que 

não gerou valor para a organização e não é possível saber se gerou valor para os 

usuários. Essa lacuna poderá ser preenchida por novos estudos, que foquem a 

utilidade do conteúdo publicado por meio da avaliação da percepção dos usuários 

das redes sociais. 

 



 96 

Das possibilidades de utilização oferecidas pelas redes sociais é relevante ressaltar 

que a Contabilidade Souza não consegue mensurar o retorno de utilização das 

redes sociais. Observa-se, entretanto, um baixo número de acessos nas redes 

sociais e baixo nível de interação entre os membros. O conteúdo publicado é técnico 

e específico da área de contabilidade, o que pode ser um fator de restrição de 

público, mas mesmo o público com acesso às informações disponibilizadas pela 

empresa não tem demonstrado grande interesse, seja por meio de interações ou de 

compartilhamento das publicações na rede. Dessa forma, seria interessante que a  

empresa analisasse a efetividade do uso das redes sociais como forma de 

autodivulgação. Por outro lado, a utilização das redes sociais constitui uma forma de 

aprendizagem, que pode evoluir para uma gestão do conhecimento mais 

estruturada. 

 

Observou-se que a Contabilidade Souza não tem um programa de gestão do 

conhecimento, mas utiliza algumas ferramentas de gestão mesmo que não 

intencionalmente. As fases de geração, codificação e transmissão do conhecimento 

vêm sendo realizadas pela empresa de várias outras formas, além da utilização das 

redes sociais. Nas redes sociais a maior fragilidade encontra-se na fase de 

transmissão do conhecimento, que deverá receber atenção dos gestores 

responsáveis a fim de utilizar as possibilidades das redes sociais como forma de 

gestão do conhecimento. Ressalta-se a amplitude do tema gestão do conhecimento, 

no qual as redes sociais podem ser coadjuvantes que possibilitam tal gestão. 

 

Os resultados desta pesquisa poderão ser utilizados pela empresa pesquisada e por 

outras empresas, uma vez que foi realizado um diagnóstico das ferramentas, 

detectando-se seus potenciais e demonstrando oportunidades de aprimoramento 

dos processos de gestão do conhecimento através das redes sociais. A pesquisa 

realizada permitiu concluir que as redes sociais podem ser usadas como ferramenta 

para a gestão do conhecimento, devendo-se, no entanto, dar atenção a todas as 

fases do processo. 

  

O presente estudo pode possibilitar à empresa a criação de um programa 

estruturado de gestão do conhecimento. O estudo permitiu evidenciar a estrutura 

atual de utilização de redes sociais e de gestão do conhecimento na empresa. Para 
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o autor, o trabalho possibilitou acesso a novas áreas profissionais e agregou 

conhecimento acadêmico. Para a academia, o estudo trouxe uma abordagem ainda 

pouco explorada na medida em que buscou integrar o tema gestão do conhecimento 

às redes sociais. 

 

Sugere-se a realização de pesquisas futuras em empresas que já possuam, em sua 

estrutura, áreas voltadas à gestão do conhecimento, e que utilizem as redes sociais. 

Sugere-se também a inclusão da percepção dos usuários das redes sociais como 

parte da pesquisa, verificando-se a utilização do conhecimento disponibilizado.  

 

Considera-se que o modelo utilizado para a realização desta pesquisa foi adequado 

à coleta e análise dos dados, e sugere-se que seja replicado, tanto em termos 

qualitativos como quantitativos, de forma a permitir-lhe maior consistência, 

contribuindo para a academia com um assunto ainda pouco explorado. A gestão do 

conhecimento é um tema bem explorado na literatura, mas a utilização das redes 

sociais para este fim ainda é incipiente, o que abre espaço para novos estudos.  
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APÊNDICE A – Roteiro de Entrevista 
 
Introdução: 
- Agradecer a colaboração em responder a entrevista; 
- Solicitar autorização para que a entrevista seja gravada; 
- Garantir que os dados não servirão para outros fins, senão para fins acadêmicos; 
- Informar que a entrevista será codificada. 
 
 
As perguntas a seguir servirão como base de informação para entender o processo 
de utilização das redes sociais adotado pela Empresa. Essas informações são 
necessárias para reforçar a conclusão do estudo mediante a coleta de dados 
referente ao modelo de pesquisa.  
 

1 O que motivou a Empresa a utilizar as redes sociais?  
 

2 Quais as redes sociais utilizadas pela Empresa? Por que essas redes foram 
escolhidas? Houve algum critério para escolha?  
 

3 Como é selecionado o conteúdo publicado nas redes sociais da Empresa? Após a 
seleção, como é feita a avaliação do que deve ou não ser publicado? 
 

4 No dia-a-dia da Empresa, vocês trocam informações sobre o que é/será veiculado 
nas redes sociais? 
 

5 A Empresa investe em redes sociais? (Solicite que o entrevistado explique) Tem 
pessoas destinadas a trabalhar as redes sociais e estudá-las com foco em criar algo 
novo, avaliar seu desempenho e outros? (Solicite que o entrevistado explique) 
 

6 O conteúdo publicado nas redes sociais utiliza linguagem comum a todos? Existe 
algum tipo de conteúdo postado que você tem que modificar ou transcrever de 
alguma outra forma para que seja publicado nas redes sociais? 
 

7 Após efetuar publicações nas redes sociais, vocês as utilizam como fonte de 
pesquisa? Porquê? 
 

8 Como você avalia a utilização dos conteúdos publicados nas redes sociais por seus 
membros? 
 

9 Algum usuário da rede social ou algum terceiro, já recomendou as redes sociais da 
M M Souza Contabilidade como fonte de conhecimento ou informação? Se sim, 
poderia descrever quando foi e como aconteceu?  
 

10 Como vocês avaliam a interação entre o conteúdo publicado e os membros das 
redes sociais? Explique. 
 

11 Existe algum manual ou roteiro que vocês seguem ou utilizam que evidencia como 
as redes sociais devem ser utilizadas? Explique. 
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12 Qual a frequência de atualização das redes sociais? Existe algum direcionador que 
defina o tempo que cada rede social deve ser atualizada? Explique: 
 

13 Qual a origem do conteúdo publicado nas redes sociais? 
 

14 Existe algum critério quanto ao tamanho do conteúdo que é publicado? Porque isso 
é feito? 
 

15 Existe uma avaliação da qualidade do conteúdo que é publicado nas redes sociais? 
Existe um parâmetro para essa avaliação? 
 

16 Você tem controle ou saberia me informar qual o número de compartilhamentos ou 
republicações dos conteúdos postados nas redes sociais? 
 

17 Existe uma mensuração da quantidade de interações dos membros das redes 
sociais com o conteúdo publicado? 
 

18 Existe um controle do número de acessos às redes sociais? Se sim, como é feita 
essa mensuração? 
 


