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RESUMO
Esta pesquisa teve como objetivo identificar e analizar quais condições
capacitadoras e capacitadores estão presentes no contexto da Divisão de
Acompanhamento e Controle Acadêmico (DICON) e que são influenciadoras da
criação do conhecimento organizacional dentro desse setor, pertencente e alocado
na sede da Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ), sob a perspectiva dos
servidores técnicos administrativos do seu quadro efetivo. O método escolhido foi o
estudo de caso, tendo como instrumento de coleta de dados para a pesquisa de
campo um roteiro de entrevistas semiestruturado, aplicado junto a 11 sujeitos da
pesquisa, selecionados pelo critério de conveniência e acessibilidade. Foi
constatada a existência de quatro das cinco condições capacitadoras de Nonaka e
Takeuchi (1997) - autonomia, flutuação e caos criativo, redundância e variedade de
requisitos - e três dos cinco capacitadores de Von Krogh, Nonaka e Ichijo (2001) mobilizar os ativistas do conhecimento, criar o contexto adequado e globalizar o
conhecimento local. A análise de conteúdo realizada junto aos dados obtidos pela
pesquisa de campo demonstrou, no que concerne à criação de conhecimento
organizacional, que não existe sistematização desse processo, apenas existem
algumas práticas isoladas dentro da unidade de análise, como a criação de manuais
de procedimentos e treinamentos com base nos conhecimentos pessoais dos
servidores do setor. Por outro lado, o compartilhamento do conhecimento tácito na
DICON tem sido realizado frequentemente, tanto de maneira formal, por meio de
reuniões, criação de forças tarefa e sistema de mentorado, quanto de maneira
informal. Foi observado que a maioria dos servidores possui uma perspectiva de
informação relacionada a dados acadêmicos e de conhecimento relacionada à
interpretação desses dados durante a rotina de trabalhos, não sendo incluída nessa
percepção a noção de conhecimento relacionada a aspectos pessoais, tais como
ideias e experiências. Porém quando questionados se essa perspectiva pessoal
constitui conhecimento, a maioria das respostas foi positiva.
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Organizacional na DICON/UFSJ.

Condições

Capacitadoras.
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ABSTRACT
This academic work aims to identify and analyze which enabling conditions and
enablers are present in the context of Department of Academic Monitoring and
Control (DICON), and who are influencing the creation of organizational knowledge,
within this sector, owned and allocated at the headquarters of the Federal University
of São João del Rei (UFSJ), from the perspective of its permanent administrative
staff. The method chosen was a case study, using a semistructured interview guide
as data collection instrument, applied to 11 study subjects, selected by criteria of
convenience and accessibility. The existence of 4 of 5 Enabling Conditions of
Nonaka and Takeuchi (1997) have been found, (Autonomy, Fluctuation and Creative
Chaos, Redundancy and Required Variety) and 3 of the 5 enablers of Von Krogh,
Nonaka e Ichijo (2001) have also been found (Mobilizing Knowledge Activists, Create
the Appropriate Context and Globalize the Local Knowledge). The content analysis
conducted with the data obtained by field survey showed, with regard to the creation
of organizational knowledge, that there is no systematization of this process, only
some isolated practices within the unit of analysis, such as the creation of manuals of
procedures and training based on personal knowledge of department staff. Moreover,
the sharing of tacit knowledge in DICON has often been held, both formally through
meetings , creation of task forces and mentoring system, and informally. It was
observed that most of the staff has a perspective of information related to academic
data, and related to the interpretation of such data during work routine, not included
in this perception, a notion of knowledge related to personal aspects, such as ideas
and experience. But when staff were asked if this personal perspective leads to
knowledge, most responses were positive.
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1 INTRODUÇÃO

Este capítulo inicia-se por uma contextualização do tema abordado e sua
importância, seguindo pela problemática geradora do estudo, objetivos geral e
específicos, resumo dos procedimentos metodológicos e justificativa, concluindo
com a estruturação proposta para a dissertação.

1.1 Contextualização e importância do tema

Atualmente, as organizações vivenciam um momento baseado em um novo
paradigma no qual o conhecimento se torna o principal elemento de valor. Em um
contexto caracterizado pelo avanço das tecnologias da informação, globalização,
alto nível de competitividade, dinamismo e incerteza, as empresas buscam novas
vantagens competitivas baseadas em variados tipos de recursos, inclusive
intangíveis. E nesse sentido, o conhecimento e sua gestão tornam-se
fundamentais para a sobrevivência e desempenho organizacional.

Stalk, Evans e Shulman (1992) destacam que nesse novo cenário organizacional,
que se designa como “sociedade do conhecimento”, a competição organizacional
acontece de forma dinâmica e o sucesso depende da previsão de tendências de
mercado e respostas rápidas às necessidades dos clientes que, por sua vez, são
mutáveis. Sendo assim, a chave da estratégia da organização deve estar em seu
comportamento no mercado e não em sua estrutura de produtos.

As décadas de 1980 e 1990 foram caracterizadas por profundas mudanças nos
modelos tradicionais da área da administração, deflagrando a necessidade de
renovação destes (VON KROGH; NONAKA; ICHIJO, 2001). Os princípios,
sistemas e técnicas gerenciais tradicionais entraram em colapso, houve rápido
aumento nos índices de lançamento de novos produtos acompanhando uma
evolução das necessidades e preferências de clientes, as fronteiras setoriais
organizacionais começaram a desaparecer e a ideia de valor de mercado e valor
contábil passou por alterações devido à percepção dos ativos intangíveis. Todas
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essas mudanças delegaram ao conhecimento - especialmente o conhecimento
interno, aquele que se localiza dentro das empresas, em seus membros e
capacidades próprias - posição de destaque como fonte de rentabilidade e
diferenciação organizacional.

Corroborando esses autores quanto às transformações trazidas pela sociedade
do conhecimento, a E-Consulting Corporation (2004) destaca que o momento
atual de fenômenos econômicos e sociais mundiais tem causado grandes
transformações no cenário organizacional, apoiado pela globalização da
tecnologia e pelas comunicações. Nesse contexto de reestruturações de negócio,
o conhecimento tem papel fundamental, pois se torna recurso estratégico das
empresas quando alinhado com a estratégia global das mesmas e, dessa forma,
os processos voltados para a geração, armazenamento, gerenciamento e
disseminação do conhecimento estão no centro dos desafios encarados pelas
organizações que desejam geri-lo.

Nesse novo paradigma, quando o conhecimento se torna um recurso econômico tais como capital, trabalho e terra -, toda a atividade humana é afetada. Com isso,
traz o ideal de contínuo aperfeiçoamento intelectual, permitindo o alcance a todo
tipo de informação e conhecimento disponíveis na sociedade e se justificando
pela possibilidade de avanços significativos para a vida individual e coletiva, com
elevação do patamar de conhecimentos e incentivando a constante mudança.

Borges (2000) ressalta que após um período de especialização isolada de cada
ciência, seguiu-se uma era interdisciplinar, sistêmica onde os conhecimentos se
perpassam. A sociedade do conhecimento baseia-se então na informação como
produto, no saber como fator econômico, na humanidade como aldeia global,
tecnologias criando novos mercados e empresas e quando o usuário da
informação age também como produtor de conhecimentos a partir de uma relação
interativa com esses. Nesse contexto, administrar a informação de maneira
estratégica constitui uma forma de gerar ativos intangíveis.

Segundo Vasconcelos e Souza (2002), as empresas precisam implementar
continuamente inovações, tecnológicas e gerenciais, para garantir a capacidade
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de competir e sobreviver no mercado globalizado. A sociedade do conhecimento
tem exigido atuação proativa por parte da direção das empresas e, nesse sentido,
inserir a gestão do conhecimento na estratégia organizacional torna-se
praticamente uma necessidade.

Nesse cenário de mudança de perspectivas quanto ao papel dos recursos
organizacionais é que surge a valorização de capacidades que possam gerar
vantagens competitivas sustentáveis para as empresas. Da mesma forma, dadas
as limitações advindas dos então recursos tangíveis, os olhares se voltam para o
potencial humano das organizações, ou seja, seus conhecimentos internos.

Assim, como Da Silva (2004) e Mafra Pereira (2005) sugerem, a partir da década
de 1990 as empresas passaram a dar mais atenção aos ativos intangíveis,
entendidos como marcas, ideias, processos, conhecimento interno, etc.,
considerando-se o fato de que estes são, mais que os ativos tangíveis, capazes
de criar valor adicional para a organização. Essa perspectiva parte do ponto de
que cada indivíduo tem um potencial único de contribuição para a empresa e de
que esse tipo de recurso é de difícil imitação por parte de concorrentes, podendo,
então, ampliar receitas e capacidade inovadora.

A criação de novos conhecimentos pela empresa passa pela conversão de
conhecimentos tácitos (baseados em experiências pessoais, know how,
motivações, insights e visões de mundo) em conhecimentos explícitos
(codificados em manuais, fórmulas, procedimentos), passíveis de serem
reutilizados pela organização de forma estratégica (NONAKA; TAKEUCHI, 1997).

Assim, o sucesso organizacional não mais advém exclusivamente de fatores
como capacidade de fabricação, acesso a capital de baixo custo, relação estreita
com clientes, critérios de senioridade ou práticas de recursos humanos. Mas
também da habilidade e eficiência em inovar de forma contínua, incremental e em
espiral a partir da criação do conhecimento organizacional entendido como a
capacidade da empresa em criar o novo conhecimento, difundi-lo na organização
como um todo e incorporá-lo a produtos, serviços e sistemas.
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Nonaka e Takeuchi (1997), Von Krogh, Nonaka e Ichijo (2001) e a E-Consulting
Corporation (2004) salientam que as experiências adquiridas na execução de
atividades juntamente com aspectos subjetivos de cada indivíduo como suas
visões pessoais da realidade, emoções e insights, ou seja, seu conhecimento
tácito, têm papel crucial no processo de criação de conhecimento. Em ambientes
corporativos compostos cada vez mais por funcionários livres para mudar de
empresa

a

qualquer

conhecimentos

em

tempo

nível

ou

aposentar-se,

organizacional

de

a

forma

socialização

desses

gerenciada

torna-se

imprescindível para que se possa ter continuidade e inovação no processo de
criação do conhecimento organizacional.

Em suma, gerenciar tais processos permite gerar bens intangíveis que contribuem
para o aumento de competitividade, a potencialização do desenvolvimento
humano, o incremento de desempenho da empresa, entre outros benefícios.

Autores como Nonaka e Takeuchi (1997) e Von Krogh, Nonaka e Ichijo (2001)
também

discutem

a

complexidade

de

uma

organização

em

gerenciar

conhecimento no sentido de controlá-lo, pois, este se localiza na mente dos
indivíduos que a compõem. Sendo assim, a criação de conhecimentos e seu
gerenciamento constituem-se em um processo dinâmico que depende de uma
mudança de posicionamento geral dos membros da organização, inclusive pela
alta administração e gerências. O intuito é prover um panorama interno adequado
que facilite a emergência do conhecimento individual e coletivo, apoiando
processos com propostas visionárias, oferecendo suporte financeiro, investindo
em desenvolvimento humano, dedicando atenção ao processo e assumindo
responsabilidades.

Dessa forma, como defendem Nonaka e Noburu (1998), cabe então à alta
administração “gerenciar o conhecimento” tendo a consciência de que essa
perspectiva implica uma nova forma de liderar e compreendendo que esse
recurso precisa ser alimentado, apoiado e cuidado. Deve-se encará-lo sob uma
visão sistêmica, promovendo plataformas e culturas que permitam que ele emerja
livremente. Seus ativistas, como destacam Von Krogh, Nonaka e Ichijo (2001),
devem apoiar o contexto capacitante, comprometendo-se com as ideias e
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experiências pessoais internas aos grupos de funcionários, agindo como
catalisadores da criação de conhecimento e conectores de iniciativas, sendo força
para todos os membros da organização.

Essa questão do âmbito apropriado para o surgimento do conhecimento
organizacional é abordada por Von Krogh, Nonaka e Ichijo (2001), que trabalham
com o conceito principal de “capacitação para o conhecimento”.

Esse conceito diz respeito a um conjunto geral de atividades organizacionais que
afetam de maneira positiva a criação do conhecimento. Um contexto capacitante
apropriado para o surgimento de conhecimentos individuais passíveis de se
tornarem conhecimento organizacional passa por cinco capacitadores que seriam
capazes de potencializar esse processo, sendo eles: “instilar a visão do
conhecimento”, “gerenciar conversas”, “mobilizar os ativistas do conhecimento”,
“criar o contexto apropriado” e “globalizar o conhecimento local”.

Um contexto capacitante baseado nesses capacitadores e em critérios de
solicitude (sentimento de ajuda mutua e participação proativa no crescimento
organizacional), base para a constituição de equipes de trabalho com conexões
pessoais fortes (microcomunidades de conhecimento), influencia a criação do
conhecimento.

Da

mesma

forma,

esses

aspectos

também

influenciam

positivamente a busca por vantagem competitiva a partir do aspecto humano e de
uma boa comunicação interna e externa à organização.

Concordando com Von Krogh, Nonaka e Ichijo (2001), Lima et al. (2011)
defendem que no ambiente organizacional atual tecnologias avançadas devem
aliar-se a estratégias de gestão de pessoas que valorizem o desenvolvimento do
capital humano da empresa, pois o aspecto humano está diretamente ligado à
criação de conhecimento organizacional. Um ambiente organizacional favorável
pode potencializar o surgimento desse conhecimento organizacional e, dessa
forma, as organizações devem promover atitudes que visem a desenvolver um
ambiente favorável à criação do conhecimento.
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Assim, a criação de vantagens competitivas a partir do desenvolvimento do capital
intelectual, os ativos intangíveis e a criação de conhecimento organizacional são
positivamente influenciados pela criação de um contexto capacitante apropriado.

Na esfera privada, o gerenciamento do âmbito organizacional com vias à
facilitação da criação do conhecimento de forma estratégica apresenta-se como
ponto-chave

para

as

empresas

que

desejam

alcançar

competitividade,

potencializando processos que podem reverter-se em lucratividade e eficiência a
longo prazo. Porém, em se tratando da esfera pública, o desafio amplia-se, pois
as instituições desse setor possuem responsabilidade social e econômica que
ultrapassa o interesse dos administradores, proprietários e acionistas, ligando-se
ao desenvolvimento da gestão pública na busca de mais eficácia tanto de
processos quanto da utilização de recursos, com foco no atendimento aos
cidadãos.

Como destaca Sousa (2002), instituições públicas historicamente não lideram o
processo de transformação característico da sociedade do conhecimento quanto
à busca de competitividade e excelência organizacional que o mercado global
exige, estando atreladas a aspectos e hierarquias burocratizadas. Atualmente,
essas instituições necessitam repensar alguns pontos críticos para a melhoria do
serviço público, tornando-se mais flexíveis, adaptáveis, prontas a aprender a
aprender, a rever processos tornando-os mais ágeis, buscando produtividade e
qualidade na prestação de serviços à sociedade.

1.2 Problematização

Concordando com autores como Nonaka e Takeuchi (1997) e Von Krogh, Nonaka
e Ichijo (2001) quanto à complexidade de uma empresa em gerir o conhecimento
no sentido de controle, pois este se localiza na mente dos indivíduos, entende-se
que o papel da empresa é o desenvolvimento de um contexto apropriado para o
surgimento do conhecimento, por intermédio de capacitadores e com base em
critérios como a solicitude.
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A Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico (DICON), unidade de
análise desta pesquisa, é um setor da Universidade Federal de São João Del Rei
(UFSJ) voltado para o atendimento a demandas da comunidade acadêmica.
Essas

demandas

referem-se

à

documentação,

acompanhando

a

vida

especialmente dos discentes desde o momento da matrícula até a expedição de
seu diploma e que têm seu trabalho baseado em rotinas bem definidas dadas por
normas legais presentes em regimentos, editais, resoluções, leis federais e
portarias.

A natureza da legislação que rege as atividades dos servidores no dia-a-dia da
DICON faz com que o trabalho foque a execução do que propõem esses
regulamentos de forma rígida. Isso leva à desatenção em relação à questão da
socialização e compartilhamento dos conhecimentos que surgem a partir das
experiências e interpretações de cada servidor perante apropriação e adequação
dessas normas em cada caso requerido.

Dessa forma, experiências ricas em significados capazes de gerar novos
conhecimentos e a partir destes, mudanças que podem levar a melhores práticas
ou processos ficam limitadas ao plano individual. Em última instância, isso
acarreta falta de padronização no atendimento prestado pelo setor, morosidade
pela concentração das decisões em um único servidor que detém mais
conhecimento dessa legislação, dificuldades de substituição em períodos de
férias ou em desvinculações e conflitos advindos de atendimentos iniciados por
uma pessoa e terminados por outra.

Por fim, esses problemas podem levar a conflitos de relacionamento ou à
percepção de conhecimento como poder, dificultando o compartilhamento ou
mesmo criando barreiras à criação do conhecimento organizacional do setor.

Nesse sentido, parte-se do pressuposto de que o desenvolvimento de um
contexto capacitante por intermédio de capacitadores (cinco condições que estão
presentes em cenários organizacionais propícios à criação de conhecimento) e
baseado em critérios como o de solicitude, como apresentado por Von Krogh,
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Nonaka e Ichijo (2001), pode contribuir para o estabelecimento de práticas
relacionadas à conversão do conhecimento.

Esses aspectos influenciariam positivamente a construção do conhecimento
organizacional do setor, potencializando tanto a comunicação interna quanto a
padronização do atendimento e da resolução das ocorrências de rotina da
DICON. Isso pode trazer benefícios tanto para o desenvolvimento pessoal dos
membros, quanto para o registro de conhecimentos produzidos e para o aumento
da efetividade da execução de tarefas.

Percebe-se que, apesar de a instituição constituir-se como uma organização de
domínio público, onde o conhecimento explícito (dado por normas e regulamentos
formais) predomina na estruturação do trabalho diário, o conhecimento tácito
(baseado nas experiências pessoais e formas de agir baseado na prática
rotineira) coexiste na construção do conhecimento organizacional. E a existência
de um contexto capacitante, baseado em aspectos como a solicitude e em
capacitadores, como apresentado por Von Krogh, Nonaka e Ichijo (2001), pode
promover benefícios quanto à criação de conhecimento organizacional do setor.

Partindo-se então da suposição de que o desenvolvimento de capital humano,
criação de ativos intangíveis e de conhecimento organizacional são positivamente
influenciados pela existência de um contexto capacitante apropriado, podendo
resultar em impacto social positivo em se tratando de organizações públicas, a
pesquisa em questão possui a seguinte pergunta norteadora: quais condições
capacitadoras e capacitadores estão presentes no contexto da DICON,
influenciadoras da criação do conhecimento organizacional desse setor da
Universidade Federal de São João del Rei?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo geral

Com base na questão norteadora, o objetivo deste trabalho foi identificar e
analisar quais condições capacitadoras e capacitadores estão presentes no
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contexto da DICON e que são influenciadoras da criação do conhecimento
organizacional dentro desse setor da Universidade Federal de São João del Rei.

1.3.2 Objetivos específicos

Como objetivos específicos, este trabalho buscou:

a) Verificar a percepção dos servidores técnicos e da chefia da DICON quanto
a conceitos referentes a conhecimento, conhecimento organizacional,
criação de conhecimentos e contexto capacitante.
b) Avaliar a percepção dos servidores e da chefia quanto a processos em que
se identificam potenciais práticas de socialização de conhecimentos no
setor analisado com base nos conceitos de conversão do conhecimento de
Nonaka e Takeuchi (1997).
c) Investigar a existência ou não de características relacionadas às condições
capacitadoras no setor analisado, como apresentado por Nonaka e
Takeuchi (1997) e dos Capacitadores, presentes na obra de Von Krogh,
Nonaka e Ichijo (2001), sob o ponto de vista dos servidores e da chefia.
d) Analisar se a DICON utiliza os conhecimentos tácitos de cada servidor e da
chefia para a construção de um conhecimento organizacional da divisão.

1.4 Resumo dos procedimentos metodológicos

O presente trabalho de pesquisa constitui-se em um estudo de caso único, de
abordagem qualitativa e metodologia descritiva, baseado em entrevistas em
profundidade e tendo como instrumento de coleta de dados um roteiro com
perguntas semiestruturadas.

Por sua vez, baseou-se na análise de conteúdos como estratégia de análise de
dados objetivando investigar a existência ou não de condições capacitadoras e de
capacitadores característicos de um contexto capacitante adequado para a
construção do conhecimento organizacional como trazido por Nonaka e Takeuchi
(1997) e Von Krogh, Nonaka e Ichijo (2001).
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Teve-se como unidade de análise a DICON, setor responsável pelo controle de
dados acadêmicos, localizado na sede da UFSJ, possuindo departamentos de
apoio em cada um dos seis campi da instituição.

Dados os objetivos geral e específicos e de acordo com a abordagem qualitativa,
as técnicas de pesquisa que deram sustentação ao projeto foram a bibliográfica
relacionada aos autores envolvidos com os temas abordados, a documental que
permite a compreensão do arcabouço de legislações que regem a rotina de
atividades do setor analisado e uma pesquisa de campo.

A técnica de coleta de dados para a pesquisa de campo baseaou-se em
entrevistas em profundidade, tendo como instrumento um roteiro com perguntas
semiestruturadas, objetivando captar a perspectiva dos sujeitos envolvidos, no
caso 10 técnicos administrativos mais o diretor da divisão (servidores públicos do
quadro efetivo da DICON). Os sujeitos foram selecionados por amostragem
aleatória não probabilística devido a características funcionais e conveniência.

1.5 Justificativa

A criação de um contexto capacitante como pré-requisito para a criação de
conhecimento organizacional é uma abordagem ligada à gestão do conhecimento.
Essa abordagem da administração tem ganhado representatividade de forma
crescente no cenário, tanto acadêmico quanto organizacional, como pode se
perceber pela quantidade de obras publicadas, de dissertações e teses
defendidas e de empresas que têm inserido práticas gerenciais relacionadas à
questão do conhecimento sob essa perspectiva. Essa notoriedade se deve à sua
possibilidade de alinhamento da gestão estratégica com a criação de vantagem
competitiva sustentável derivada do capital humano disponível dentro de cada
empresa com vias a alcançar competitividade e inovação.

Reforçando os achados de Nonaka e Takeuchi (1997) e Von Krogh, Nonaka e
Ichijo (2001) quanto ao papel das organizações de promoverem um contexto
adequado

para

o

surgimento

de

conhecimentos

e,

consequentemente,

influenciarem a criação de conhecimento organizacional, a presente pesquisa

25

contribui para a ampliação do debate teórico. Para isso, apresenta uma
perspectiva prática de aplicação sobre o tema em uma organização pública de
ensino superior.

Da mesma forma, as organizações públicas também têm percebido que, no atual
panorama da sociedade do conhecimento, gerenciar esse recurso de maneira
efetiva e sistematizada, entendendo como acontece sua criação, registro e
disseminação, constitui matéria de primeira importância para se buscar
desempenho. Como destacam Nonaka e Takeuchi (1997), os produtos não são o
único resultado da criação do conhecimento, também é possível criar novos
conhecimentos nas formas de fazer negócios, operar uma divisão, desenvolver
novos processos e gerenciar pessoas. Já a criação de conhecimento
organizacional independe da esfera ou do tamanho da empresa ou setor, pois,
baseado nas pessoas, compreende que cada indivíduo tem um potencial de
contribuição único.

Em se tratando de uma instituição de ensino como a UFSJ, que vem ampliandose de forma expressiva em relação ao número de alunos e servidores, a questão
do gerenciamento de seu conhecimento organizacional mostra-se como uma
necessidade a ser abordada na busca de mais eficiência de processos e
excelência em sua área de atuação. Este estudo também se justifica por
apresentar uma pesquisa prática, realizada dentro de uma das principais divisões
da universidade e que, além da contribuição direta para o setor no sentido de
identificar características capacitantes do seu contexto, poderá dar bases para a
reaplicação em outros setores.

Em terceiro lugar, a pesquisa se justifica por um aspecto pessoal, pois sendo o
pesquisador um dos servidores que compõem o quadro do setor analisado,
percebe-se que o desenvolvimento de um contexto capacitante juntamente com a
instituição de práticas relacionadas à conversão dos conhecimentos tácitos
detidos por alguns servidores tem muito a contribuir para a solução de problemas
e limitações encaradas rotineiramente. Busca-se, assim, o desenvolvimento tanto
humano quanto gerencial, visto que, em se tratando de instituições públicas, deve
se considerar o caráter social da atividade e não o econômico.
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1.6 Estruturação

A dissertação está estruturada em seis capítulos, sendo esta introdução o
primeiro. No segundo capítulo apresenta-se o referencial teórico, que se compõe
pelo detalhamento das principais contribuições teóricas de autores envolvidos
com o tema abordado e que deram suporte à pesquisa de campo. Compõe-se da
conceituação de informação, conhecimento e conhecimento organizacional,
gestão do conhecimento, a abordagem sobre criação de conhecimento
organizacional que contempla os modelos de Nonaka e Takeuchi (1997) e Von
Krogh, Nonaka e Ichijo (2001) e as condições capacitadoras e capacitadores
característicos de contextos propícios à criação de conhecimento.

O terceiro capítulo descreve os procedimentos metodológicos utilizados para
alcançar os objetivos propostos para o estudo de caso. No quarto capítulo são
apresentados a organização e o setor que constituíram a unidade de análise do
trabalho.

No quinto capítulo apresenta-se a análise dos resultados dos dados coletados na
pesquisa de campo relacionando-os à conceituação de criação de conhecimento
organizacional de Nonaka e Takeuchi (1997) e de contexto capacitante e
capacitação para o conhecimento de Von Krogh, Nonaka e Ichijo (2001). O foco é
a questão das condições capacitadoras e dos capacitadores, principal marco
teórico do estudo.

As considerações finais do estudo concentram-se no sexto capítulo, destacandose os aspectos mais relevantes da pesquisa de campo, respostas aos objetivos,
limitações da pesquisa e recomendações de novos estudos a partir dos
resultados apresentados.

Ao final da dissertação encontram-se as referências utilizadas e os apêndices do
trabalho.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Este capítulo tem por objetivo apresentar as teorias e autores que contribuíram
para o estudo e deram sustentação para as etapas de coleta de dados e análise
de resultados da pesquisa de campo. É estruturado em quatro seções. Na
primeira, apresenta-se uma discussão de autores sobre a questão da informação,
do conhecimento e do conhecimento organizacional.

Na segunda seção apresenta-se a conceituação de gestão do conhecimento,
grande área de estudos na qual se enquadra este trabalho, e relatam-se as
principais práticas dessa abordagem em empresas.

Na terceira seção, aprofunda-se na questão da construção do conhecimento
organizacional, com a apresentação do modelo de conversão de conhecimentos
de Nonaka e Takeuchi (1997) e o conceito de capacitação para o conhecimento
de Von Krogh, Nonaka e Ichijo (2001).

Finalmente, a quarta seção foca o marco teórico fundamentador do estudo, qual
seja, as condições capacitadoras e os capacitadores para a criação de um
contexto capacitante e os modelos de criação de conhecimento de Nonaka e
Takeuchi (1997) e Von Krogh, Nonaka e Ichijo (2001).

2.1 Informação, conhecimento e conhecimento organizacional

Para que se possa compreender a ideia de “conhecimento”, é importante que se
construa uma trajetória que perpasse outros dois conceitos, “dados” e
“informação”. Para Sordi (2008), o conceito de “dados” possui várias definições,
porém, ressalta a existência de consenso em que “dados são a coleção de
evidências relevantes sobre um fato observado” (p. 7).

O cotidiano das organizações, em suas rotinas de transações de negócio, gera
conjuntos de dados a partir de observação ou medições diretas que evidenciam
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um fato como, por exemplo, em um pedido de compra, solicitação de materiais,
registro de horários de funcionários, realização de pagamentos, etc. Possuem
facilidade de captura e estruturação a partir de sistemas de armazenamento,
transferência,

processamento

e

disseminação,

sem

a

necessidade

de

interpretação imediata. E são de natureza eminentemente explícita.

O conceito de “informação”, segundo Sordi (2008), relaciona-se a dados
submetidos a processamento, ou seja, manipulação manual ou por softwares
computadorizados, organização e consolidação segundo um propósito definido
previamente. Sendo assim, a informação possui um enfoque, motivação ou um
propósito definido por mediação humana.

Para Choo (2003), a informação está presente em tudo que a empresa faz e é
necessária uma compreensão dos processos de transformação da informação em
ação e conhecimento para que a empresa perceba a importância das suas fontes
de tecnologia da informação. A informação, para esse autor, visa a atender a três
objetivos estratégicos nas organizações (criar significado; construir conhecimento
e tomar decisões) que influenciam na capacidade de adaptação da empresa e no
seu desempenho. A organização do conhecimento, então, é aquela que realiza
esses três usos estratégicos de forma integrada.

Em relação a dados e informação, a conceituação de conhecimento é mais difícil,
por haver múltiplas perspectivas. Segundo Davenport e Prusak (2003), o
“conhecimento” é uma mistura de informação contextualizada e aspectos
pessoais como experiências, valores e insights que lhe atribuem significado
relevante e mais denso.

Para Nonaka e Takeuchi (1997, p. 63), informação “é um meio material
necessário para extrair e construir o conhecimento”. E o conhecimento é a
unidade básica para se explicar o comportamento da empresa e estas não
apenas o processam, mas também o criam, sendo essa criação a principal fonte
de competitividade.
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Para os autores, o conhecimento possui duas perspectivas, explícita e tácita. O
primeiro tipo é aquele que pode ser articulado na linguagem formal, inclusive em
afirmações gramaticais, expressões matemáticas, especificações, manuais, e
assim por diante, podendo ser facilmente transmitido. Já a perspectiva tácita do
conhecimento é de difícil articulação na linguagem formal, sendo um
conhecimento pessoal incorporado à experiência individual que envolve fatores
intangíveis como crenças pessoais, perspectivas e sistemas de valor.

Assim, para Nonaka e Takeuchi (1997), o conhecimento tácito relaciona-se à
ação humana, possuindo sempre uma finalidade. E está ligado a crenças,
conclusões, insights e palpites subjetivos de um indivíduo, sendo a informação um
fluxo de mensagens que cria o conhecimento a partir da interação dinâmica das e
entre as pessoas, tanto informação quanto conhecimento são contextuais e
relacionais.

Von Krogh, Nonaka e Ichijo (2001, p. 40) destacam que “informação é dado
contextualizado; relaciona-se a outros dados” e “informação tem a ver com
significado e constitui a base do conhecimento”. Conceituam ainda que o
“conhecimento” é uma crença verdadeira justificada, ou seja, os seres humanos
justificam suas crenças sobre o que pensam ser verdadeiro com base em suas
experiências. Logo, o conhecimento se relaciona intimamente a aspectos
subjetivos e à ação, nem sempre é detectável, cria-se espontaneamente, por
vezes de forma imprevisível e, portanto, é difícil de ser armazenado e transferido
por meios eletrônicos.

Concordando com o aspecto relacionado à significância do conhecimento, Sordi
(2008, p. 12) enfatiza que “conhecimento é o novo saber, resultante de análises e
reflexões de informações segundo valores e modelo mental daquele que o
desenvolve,

proporcionando

a

este

melhor

capacidade

adaptativa

às

circunstâncias do mundo real”.

Barbosa, Sepulvida e Costa (2009) acentuam que a “informação” e o
“conhecimento” são hoje de tamanha importância para a eficácia e eficiência das
organizações, que são responsáveis pela concepção contemporânea de
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sociedade da informação ou sociedade do conhecimento. São dois aspectos
essenciais capazes de promover aumento de receitas e mais capacidade
inovadora.

Introduzindo a questão do conhecimento às organizações como fator de
competitividade, Drucker (1991), Quinn (1992), Toffler (1994), Nonaka (2005) e
Barbosa, Sepulvida e Costa (2009) reconhecem a classificação de conhecimento
como novo recurso significativo na atualidade, juntamente com os tradicionais
trabalho, capital e terra. O trabalhador do conhecimento é um grande ativo do
contexto organizacional moderno. O poder econômico e de produção de uma
empresa moderna está também em suas capacidades intelectuais além de seus
ativos tangíveis e o executivo do conhecimento é aquele que sabe alocar o
conhecimento para uso produtivo e gerenciar o intelecto baseado no
conhecimento.

Da

mesma

forma,

a

competitividade

será

positivamente

influenciada por aqueles que detiverem mais vantagem de conhecimento.

Para Sá et al. (2013) os desafios organizacionais contemporâneos envolvem alto
grau de competitividade, que leva à necessidade de recursos e capacidades que
possam gerar diferenciação e impactos positivos no desempenho das empresas
na busca pelo desenvolvimento contínuo e inovação de processos, produtos e
serviços.

Nesse quadro econômico global, dinâmico e incerto, o conhecimento adquire
posição de destaque devido à sua possibilidade de se tornar um ativo intangível
para as organizações que desenvolverem a capacidade de gerenciá-lo em
relação à sua captação, produção e disseminação, possibilitando a criação de um
recurso gerador de competitividade sustentável.

Aprofundando o debate sobre conhecimento organizacional, Nonaka e Takeuchi
(1997) salientam que a partir de meados da década de 1980 a sociedade pósindustrial evoluiu para uma sociedade de serviços e surgiram os conceitos
relacionados ao que se vinculou chamar de “sociedade da informação” e, mais
recentemente, “do conhecimento”. Nesse momento, os setores de produção,
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serviços e informações passam a basear-se no conhecimento e as organizações
tornam-se criadoras de conhecimento de muitas formas.

Segundo esses autores, a organização que deseja lidar de forma dinâmica com
as

mudanças

no

ambiente

precisa

criar

informação

e

conhecimento

organizacional e não apenas processá-lo de forma eficiente. Conhecer as formas
como as organizações criam o novo conhecimento em seu interior e a partir de
quais processos é de fundamental importância nesse aspecto.

Para Von Krogh, Nonaka e Ichijo (2001), o conhecimento difere em seu papel
estratégico para a organização de acordo com seu tipo: “exclusivos”, detidos por
uma empresa em especial; e “públicos”, acessíveis aos concorrentes. Os
conhecimentos exclusivos, em sua maioria tácitos, destacam-se por sua
capacidade de geração de vantagem competitiva sustentável devido a três
critérios: “valor”, “dificuldade de imitação” e “dificuldade de substituição” e são
importantes quando podem ser aplicados em atividades criadoras de valor ou na
exploração de oportunidades de negócio. Os conhecimentos públicos, ao
contrário são considerados de difícil geração de vantagem competitiva, devido ao
seu aspecto explícito de fácil divulgação e cópia, porém podem gerar vantagem
quando agregados à base de conhecimento exclusiva da empresa.

Já na visão de Spender (2001), o conhecimento organizacional está incorporado
aos bens e serviços produzidos, na solução de problemas e nas práticas
produtivas dos indivíduos e grupos da organização. O autor compartilha do
conceito de que na atualidade o conhecimento organizacional é um ativo
intangível capaz de gerar vantagem competitiva.

A organização do conhecimento é capaz de administrar recursos e processos de
informação, o que gera quatro vantagens principais: “capacidade adaptativa em
relação ao ambiente”; “capacidade de aprendizagem constante”; “geração de
inovação e criatividade pela mobilização dos conhecimentos e experiências de
seus membros” e “foco do conhecimento em ações racionais” (CHOO, 2003).
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Para trabalhar a questão do conhecimento de forma integrada aos processos de
negócio de uma empresa, Da Silva (2004) recomenda que se deve observar as
diretrizes e recomendações básicas que permitem mensurar estrategicamente a
aprendizagem e o conhecimento organizacionais. Destaca duas abordagens
principais (o “capital Intelectual” e o “Balanced Scorecard”) para se realizar a
gestão do conhecimento com base nos indicadores da empresa, tais como:
parâmetros organizacionais (disseminação de trabalho em times), parâmetros de
recursos humanos (entre eles a gestão de competências) e parâmetros de
sistemas de informação (ferramentas de trabalho em grupos virtuais).

Reforçando essa abordagem, Mafra Pereira (2005) acrescenta que a partir da
década de 1990 empresas passaram a dar mais atenção aos ativos intangíveis,
entendidos

como marca,

ideias,

processos,

conhecimento interno,

etc.,

considerando o fato de que estes são, mais que os ativos tangíveis, capazes de
dar à organização valor adicional, visto que cada indivíduo tem um potencial único
de contribuição a ser explorado.

Nessa mesma linha, Nonaka (2005) caracteriza o conhecimento organizacional
como algo passível de gestão e como a mais importante fonte de inovação (em
produtos, processos ou serviços) e criação de riqueza a partir da geração de
vantagem competitiva sustentável. Encarado como um novo fator de produção,
esse autor concorda com a visão de conhecimento como ativo intangível e
principal fonte de riqueza da sociedade contemporânea.

Deutscher, Renault e Ziviani (2007) afirmam que empresas de ponta intensivas
em conhecimento podem nascer de formas não tradicionais, como de
universidades, empresas cujo produto é o conhecimento (start-ups), ou até
mesmo em “garagens”. Uma universidade empreendedora, por exemplo, pode
gerar ações de conversão de conhecimento em spin-offs e a hélice tripla formada
por

universidade-governo-empresa

cria

desenvolvimento

regional

e

competitividade empresarial a partir de produtos mais densos em conhecimento, o
que estimula também a inovação. Sendo assim, o processo de desenvolvimento
do conhecimento torna-se mais amplo e fluido, envolvendo novos personagens e
saindo da estrutura organizacional tradicional.

33

Para Goldman (2010, p. 1), “conhecimento organizacional é um metaprocesso
voltado para a coordenação e integração dos diferentes processos de
conhecimento existentes em uma empresa, possibilitando aprimorar a emergência
de seu conhecimento organizacional”. E este se torna base para a criação de
ativos intangíveis, potencializando a competitividade organizacional.

Dada a importância do conhecimento para as organizações, o próximo tópico
aborda teorias relacionadas à gestão do conhecimento, conceituação relacionada
às práticas que visam captar, registrar e disseminar o conhecimento próprio de
cada empresa, base para se alcançar diferencial em eficiência e eficácia de
processos.

2.2 A gestão do conhecimento

Este tópico visa a abordar perspectivas sobre a conceituação da área de gestão
do conhecimento (GC), apresentando opiniões de autores envolvidos com esse
tema.

Segundo Von Krogh, Nonaka e Ichijo (2001), a GC começa a se destacar a partir
da década de 1990 como metodologia capaz de guiar os rumos da sociedade
pós-industrial da informação, com base em sua premissa principal de geração de
vantagem competitiva a partir da concentração nas necessidades dos
trabalhadores sob a perspectiva do conhecimento e construção de um ambiente
fecundo ao aprendizado contínuo pelos gerentes de alto nível e trabalhadores em
geral.

A eficácia de um programa de GC para esse autor, entre outras, está na
percepção de que o conhecimento não é privilégio de especialistas ou qualquer
outra categoria funcional. A empresa criadora de conhecimento, por sua vez, se
beneficia com a mobilização da criatividade e da inovação de todos os membros
da organização com base em um contexto capacitante amplo.

Para Terra (2001), a GC permite organizar os processos gerenciais de uma
organização de uma forma integrada com a geração, identificação, validação,
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disseminação, compartilhamento e uso de conhecimentos de maneira estratégica,
buscando gerar resultados positivos para a empresa. Terra (2001) sistematizou
um modelo que trata a GC com base em sete dimensões da prática gerencial que
se ligam a três níveis.
FIGURA 1 - As sete dimensões da gestão do conhecimento

Fonte: Disponível em www.terraforum.com.br.

No nível estratégico, a primeira dimensão é denominada estratégia e alta
gerência/administração, que se relaciona à determinação de foco sobre o
conhecimento a ser desenvolvido. No nível operacional, têm-se as dimensões
política de administração de recursos humanos, ligada à atração e à retenção de
pessoas sob a perspectiva de que o capital humano é chave para vantagem
competitiva; cultura organizacional, relacionada ao comprometimento com
aprendizagem e ação com tolerância a erros; e estruturas organizacionais, que
dizem respeito ao desenvolvimento de novas formas estruturais baseadas em
autonomia, como equipes de projeto.

Finalmente no nível de infraestrutura localizam-se as dimensões de sistemas de
informação, encarados como apoio técnico e recurso estratégico na geração,
difusão e armazenamento do conhecimento; mensuração de resultados, que seria
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a avaliação do processo de gestão sob diferentes aspectos relacionados ao
conhecimento; e aprendizado com o ambiente, que objetiva a criação de alianças
com empresas e parcerias com clientes, aumentando capacidades baseadas em
relacionamentos e estoque de conhecimentos da organização.

Para Carvalho (2003), a GC caracteriza-se por procedimentos que possibilitam
coletar, organizar, armazenar e recuperar dados e informações. E constitui-se da
combinação de aspectos tecnológicos, humanos, culturais e comportamentais. A
GC introduz conceitos como capital intelectual (patrimônio de conhecimentos,
criatividade e inteligência de uma organização), capital humano (atributos de
personalidade tais como conhecimentos e competências que favorecem a
execução de trabalhos refletindo-se em valor econômico), ativos intangíveis
(ativos organizacionais

derivados

de aspectos imateriais

como marcas,

conhecimento interno, capacidades organizacionais, etc.), inteligência empresarial
(busca de conhecimento, inclusive externo à organização, para auxiliar tomada de
decisões reduzindo incertezas), entre outros, no dia-a-dia das empresas. E
constitui uma abordagem pela qual as organizações do conhecimento podem
aprender, evoluir, cooperar e competir utilizando, para isso, um processo que
permite captar e transformar o conhecimento presente em seu interior e em seu
ambiente, devolvendo-o e ampliando-o para produtos, serviços e processos.

Por meio de pesquisa empreendida junto a executivos de 200 grandes
corporações brasileiras de variados setores e pioneiras em GC, a E-Consulting
Corporation (2004), por seu Strategy Research Center, percebeu que a GC é vista
mais como um conceito gerencial do que uma ferramenta tecnológica, tratando-se
de uma “modelagem de processos corporativos a partir do conhecimento gerado”
(p. 54), ou seja, uma forma de estruturar atividades organizacionais com base em
parâmetros gerados pelo acompanhamento interno e externo constante. Assim,
GC significa organizar e sistematizar a capacidade de uma empresa em captar,
gerar, criar, analisar, traduzir, transformar, modelar, armazenar, disseminar,
implantar e gerenciar a informação, tanto interna quanto externamente,
transformando-a em conhecimento acessível e, então, um ativo da empresa.
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A ideia de que GC relaciona-se diretamente a avanços tecnológicos constituindo
simples práticas de criação de bancos de dados já não se sustenta. Segundo a EConsulting Corporation (2004), o papel da tecnologia da informação (TI) é de
apoiar a GC, desenvolvendo e implantando tecnologias e sistemas de informação
que possibilitem a comunicação empresarial e a troca de ideias, incentivando as
pessoas a se unirem, a tomarem parte de grupos e redes que possibilitem a
aquisição e compartilhamento de conhecimentos. Da mesma forma, fontes de
conhecimento auxiliares, como clientes, fornecedores, internet e concorrentes,
também constituem recursos organizacionais, apoiando a ideia de que a própria
empresa não é a única fonte da GC.

Segundo Nonaka (2005) a GC é um campo emergente da administração e possui
abordagem interdisciplinar, sintetizando ideias de várias disciplinas como
Psicologia, Filosofia e Sociologia. Basicamente refere-se aos processos de
criação, incorporação, organização, armazenagem, transferência, disseminação,
síntese, proteção e utilização do conhecimento para cumprir objetivos de uma
organização.

Para se implementar um programa de GC, Terra (2005a; 2005b) acredita que se
faz-se necessária, além da noção dessa metodologia como visão gerencial com
participação total da organização, uma integração de diversos aspectos
organizacionais como uma cultura organizacional orientada para a inovação e o
aprendizado, estrutura organizacional voltada para a geração de novos
conhecimentos, políticas de recursos humanos direcionadas para a geração,
difusão e armazenamento do conhecimento, sistemas de informação como
suporte ao processo, mensuração de resultados com comunicação clara e
processos de aprendizado, inclusive com ambiente.

Em consonância com a E-Consulting Corporation (2004), Barbosa, Sepulvida e
Costa (2009) localizam o surgimento da GC na década de 1980, a partir de novos
desafios impostos à gestão. Teve como um de seus pilares conceituais a gestão
de recursos informacionais (GRI), surgida na década de 1970, que discorria sobre
identificação,

aquisição

e

uso

da

informação

para

alcance

de

metas

organizacionais. A GC avança em relação à GRI, incluindo em suas análises o
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conhecimento pessoal (tácito) presente nas organizações, ocupando-se de sua
identificação, acesso e compartilhamento, considerando este como fonte de
vantagem competitiva.

Para esses autores, a evolução da GC possui três fases. A primeira, iniciada em
1992, foca sistemas de gerenciamento de bancos de dados para ganho de
produtividade; a segunda busca aprimorar o atendimento ao cliente; e a terceira e
atual direciona-se para o uso de recursos de interação entre pessoas e empresas,
especialmente por ferramentas on-line. Para Barbosa, Sepulvida e Costa (2009),
a GC é um conjunto de processos com vistas à melhoria de desempenho,
facilitados pela tecnologia e dependentes do compartilhamento do conhecimento
dentro da organização e em ambientes externos.

Porém, a GC constitui-se em uma mudança de paradigma em torno do
aprendizado, sendo percebido por Terra (2010) como o negócio da empresa e
preocupação de todos, e não apenas ferramentas como portais, e-learning ou
comunidades virtuais. Essa compreensão madura em relação à GC coloca o
aprendizado contínuo como estratégia capaz de gerar competitividade e demanda
um aprofundamento do significado de aprender no ambiente de trabalho.

Barbosa, Sepulvida e Costa (2009) propõem duas grandes tendências para a
gestão da informação e do conhecimento, para que estes se tornem diferencial
competitivo no ambiente de negócios contemporâneo. A primeira refere-se ao uso
cada vez mais acentuado de ferramentas de colaboração entre pessoas e
organizações, refletindo novos comportamentos em relação ao conhecimento,
mais cooperativo e compartilhado. A segunda trata-se de uma nova forma de
visualizar e gerenciar a informação e o conhecimento pelos administradores,
desenvolvendo competências para usar estrategicamente esses dois recursos.

Dada a quantidade de periódicos acadêmicos sobre a GC, Goldman (2010)
identifica que essa área tem se mostrado como mais do que uma tendência. Para
esse autor, a GC relaciona-se a conhecimento organizacional, sendo “um
metaprocesso voltado para a coordenação e integração dos diferentes processos
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de conhecimento existentes em uma empresa, possibilitando a melhor
emergência de seu conhecimento organizacional” (GOLDMAN, 2010, p. 7).

De acordo com Amorim e Tomaél (2011), a GC possui uma relação de
complementariedade com a gestão informacional, ambas atuando como diretrizes
para que as organizações possam agir de forma eficaz no atual quadro dinâmico
e incerto da sociedade do conhecimento por meio das pessoas e recursos
considerados valiosos devido à sua característica intangível de difícil imitação.
Posicionam a informação como base para o conhecimento e ambos relacionandose a pessoas, sendo o conhecimento criado a partir da interiorização e
interpretação de informações pelo indivíduo ou grupo que lhe atribui significado de
acordo com um contexto e perspectivas particulares ou compartilhadas. Assim, a
gestão da informação atuaria como suporte para a implementação da GC,
oferecendo-lhe recursos informacionais base para a criação de conhecimentos.

A GC consiste em um processo sistemático de identificação, criação, renovação e
aplicação dos conhecimentos que são estratégicos na vida de uma organização
(SANTOS; DE PAULA, 2012). Santos e De Paula (2012) destacam que é possível
diferenciar três fases no processo de GC: a) aquisição e geração do
conhecimento,

foca-se

o

conhecimento

adquirido

e

desenvolvido

pela

organização no âmbito da aprendizagem; b) disseminação, compartilhamento e
transferência

do

conhecimento,

que

se

concentra

na

transferência

de

conhecimentos tácitos e explícitos por meio de procedimentos, documentos ou
bases de dados, tendo como barreiras ou incentivadores fatores como confiança
mútua, aspectos culturais, vocabulários e quadros de referência, tempo e locais
de encontro e visão de conhecimento; c) e codificação do conhecimento ou
construção da memória, referindo-se à questão do registro do conhecimento,
transformando-o em uma mensagem que pode ser manipulada como informação,
constituindo a base de conhecimento organizacional.

Nesse aspecto, Gonçalves et al. (2012) destacam que a GC constitui-se em nova
forma de gerenciamento das organizações, focada na aprendizagem e geração e
aquisição contínua de conhecimentos, dando suporte à inovação e à criação de
vantagens competitivas em um cenário moderno caracterizado por ambientes
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extremamente

dinâmicos

que

demandam

alterações

em

modos

de

gerenciamento.

Para esses autores, a GC tem como objetivo gerir a informação, as práticas, o
saber-fazer e o conhecimento existente no interior das organizações, que devem
ser valorizados e coordenados. O ambiente organizacional deve ter qualidade
para permitir a criação e o compartilhamento do conhecimento a partir da
interação das pessoas. E à GC cabe o oferecimento de condições que facilitem o
desenvolvimento desse ambiente.

Em se tratando do setor público, Gonçalves et al. (2012) ressaltam que a GC
possui características bem peculiares, visto que, mesmo em instituições com
atividades intensivas em conhecimento, não existe, em geral, uma cultura voltada
para a aprendizagem organizacional, educação continuada dos servidores e para
a inovação, devendo haver desenvolvimento de estratégias para reverter essa
condição.

Esses autores destacam que, dada a multiplicidade de interesses envolvidos nas
instituições da esfera pública e a diversidade de áreas de atuação, para que
práticas de GC possam ser adotadas, aspectos específicos devem ser tratados de
forma estratégica, tais como:

a) Desprestígio do serviço público perante a sociedade;
b) abandono de iniciativas de padronização e de melhoria dos procedimentos
administrativos, problemas éticos, legais e de legitimação;
c) desequilíbrios entre cargos em comissão, efetivos e temporários;
d) descontinuidade de objetivos;
e) permanência de modelos, estilos e atitudes gerenciais inadequadas;
f) irracionalidade das diferenciadas estruturas de carreiras, cargos, salários e
benefícios concedidos;
g) inadequação do quantitativo de pessoal e/ou dos níveis de capacitação e
de motivação do corpo funcional;
h) falta de padrões de interoperabilidade e de adequação (quantitativa e
qualitativa) da infraestrutura de tecnologia da informação;

40

i) fragilidade do sistema de recompensas, reconhecimento e punições,
voltado para a melhoria do desempenho funcional e dos resultados
organizacionais;
j) coexistência de culturas e climas organizacionais impróprios à colaboração
e ao compartilhamento de conhecimentos.

Autores como Von Krogh, Nonaka e Ichijo (2001) indicam, porém, que, como o
conceito de gestão carrega em si a ideia de controle, pensar em uma GC
predispõe o controle sobre algo que talvez seja incontrolável. Dessa forma, criar
uma cultura que valorize o conhecimento, uma economia baseada também nesse
“recurso” em que a criatividade, diálogo, julgamento, ensino e aprendizado
predominem, é tarefa difícil e torna o termo GC limitado. Decerto, muitas
empresas o resumem a investimento em TI ou em ferramentas de mensuração.

Esses autores abordam, ainda, o que denominam de armadilhas da gestão do
conhecimento, que se relacionam a visões equivocadas quanto a essa
abordagem, tais como: GC como sendo apenas uma gestão da informação ou
processamento de dados; criadora de ferramentas gerenciais (não são sua
finalidade global); ou seleção de um “executivo do conhecimento” visto como o
membro responsável pelo direcionamento, planejamento, controle e resultados
dos processos de GC.

Adotando essa ideia, Nonaka (2007) ressalta a complexidade da abordagem
relacionada ao gerenciamento de conhecimentos, entendido o conceito como algo
que está dentro da mente das pessoas. Esse autor mostra, então, que a GC pode
ser mais bem conceituada como gestão baseada em conhecimento - KnowledgeBased Management.

Percebe-se, pelo parecer dos autores, que a GC, mais do que uma metodologia
gerencial, constitui-se em uma abordagem conceitual que deve permear todas as
atividades organizacionais que envolvam o conhecimento. Nesse sentido, o
próximo tópico apresenta práticas de GC aplicadas por empresas públicas e
privadas.
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2.2.1 Práticas de gestão do conhecimento

A partir do que foi apresentado até este ponto quanto aos conceitos envolvendo a
GC, acredita-se que seja relevante abordar alguns trabalhos que objetivaram
analisar práticas gerenciais sob essa abordagem em organizações. Tendo em
vista que essa conceituação deve ser encarada de maneira ampla e integrada à
gestão estratégica das empresas e não simplesmente como um conjunto de
processos isolados, este tópico apresenta quatro estudos ligados à GC.

No primeiro trabalho apresentado, Amorim e Tomaél (2011) buscaram analisar a
adoção de práticas gerenciais que culminaram na GC em quatro empresas
brasileiras com base em estudos de caso presentes no livro “Gestão do
Conhecimento no Brasil”, organizado por Maria Terezinha Angeloni (ANGELONI,
2008), com o objetivo de verificar se essas práticas realmente atendem aos
princípios dessa teorização e como se diferenciam de práticas voltadas para a
gestão da informação.

Segundo essas autoras, a literatura de gestão do conhecimento e gestão da
informação possui convergências e divergências, porém, a prática organizacional
demonstra que essa distinção de conceitos não é totalmente delimitada e que a
GC, apesar de muito debatida conceitualmente, ainda não se constitui em uma
constante nas práticas organizacionais, em especial no Brasil. As empresas
analisadas demonstram, de forma geral, que práticas de gestão da informação e
do conhecimento convivem juntas e de forma não totalmente separadas. Isso
ressalta a necessidade de aprofundamento na compreensão dos temas para que
se possa alcançar excelência em sua execução, tendo em vista os benefícios
derivados dessa abordagem, em especial a possibilidade de criação de vantagem
competitiva sustentável.

O primeiro caso analisado relaciona-se a um estudo empreendido junto ao
Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), que demonstrou que
essa organização possui práticas gerenciais diretamente ligadas à GC, tendo
como suporte as dimensões de gestão da informação e gestão de pessoas,
objetivando o melhor aproveitamento do conhecimento de seus funcionários.
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No segundo estudo de caso, que teve como unidade de análise a Caixa
Econômica Federal (CEF), percebeu-se que o conhecimento é considerado
recurso estratégico. As práticas de GC dessa instituição buscam o mapeamento
do conhecimento dos funcionários em quatro níveis (conheço e sei ensinar;
conheço e sei executar; conheço e não conheço) e consequente disponibilização
para acesso em nível global por intermédio da sua “universidade corporativa”.

O terceiro estudo concentrou as práticas de gestão da Companhia Vale do Rio
Doce (CVRD)2, que tem como objetivo principal a promoção da aprendizagem
organizacional e a GC, considerando o papel fundamental da cultura
organizacional e a integração dessas práticas à gestão estratégica da empresa.

No quarto caso, que analisou a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(EMBRAPA Milho e Sorgo), percebeu-se que as práticas de gestão da informação
e gestão de pessoas estão mais desenvolvidas que as de gestão do
conhecimento. E que se tem como foco o desenvolvimento intelectual de seus
membros e o melhor aproveitamento do conhecimento.

Como segundo trabalho, apresenta-se o estudo de caso com abordagem
quantitativa e qualitativa de Gonçalves et al. (2012) quanto a práticas de GC na
Administração Tributária de Minas Gerais (ATMG), a partir da percepção de
auditores e gerentes da Secretaria Estadual da Fazenda (SEF/MG), uma
instituição pública.

Os autores empreenderam sua pesquisa junto à Subsecretaria da Receita
Estadual de Minas Gerais, que possui iniciativas relacionadas à abordagem de
gestão do seu conhecimento interno, inclusive com práticas relacionadas a ele,
porém de maneira pouco clara em relação à GC, mas com potencial de alinhar-se
a essa conceituação criando bases para que o conhecimento institucional possa
ser disseminado e constituído como conhecimento organizacional passível de
utilização por todos.

2

Caso apresentado por Gabriela Gonçalvez Silveira Fiates (FIATES, 2008), que ainda trata a
empresa como Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). A partir de maio de 2009 a empresa passou
a ser designada apenas como VALE S.A., inclusive como razão social.
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A conceituação para as práticas de GC adveio do modelo de Angeloni (2002)
utilizado em uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA) em 2005, que a localiza em três dimensões, sendo: pessoas,
processo e tecnologia. Foram utilizados dois questionários como mecanismo de
coleta de dados, sendo um para a administração superior da instituição, composta
de gerentes, para realizar um levantamento das práticas existentes e
questionamento sobre sua sistematização dentro da abordagem da GC. E o
segundo para os auditores fiscais, com o objetivo de identificar sua percepção
frente a essas práticas em seu dia-a-dia no trabalho.

O questionário aplicado junto às diretorias da instituição objeto do estudo permitiu
identificar quais práticas gerenciais compatíveis com a GC (de acordo com a
conceituação da pesquisa aplicada pelo IPEA 2005) estão presentes na
organização segundo a visão destes e em qual estágio de implementação.
Percebeu-se que existem poucas práticas de GC efetivamente implementadas na
ATMG, porém existem muitas propostas para implementação e a diretoria já
demonstra posicionamento positivo quanto à institucionalização destas dentro de
um objetivo estratégico futuro.

A segunda etapa da pesquisa foi o mapeamento das práticas e ferramentas
gerenciais potencialmente ligadas à GC da ATMG dentro das dimensões
definidas por Angeloni (2002), quais sejam pessoas, processos e tecnologia.

A tecnologia na instituição foco demonstrou falta de uniformidade e planejamento
no uso desses instrumentos. Quanto à dimensão pessoas, percebeu-se que as
ações ainda são pontuais, segundo a percepção dos servidores fiscais da
administração tributária. Na dimensão de processos, que se liga a estruturação
organizacional

e

adequação

do

ambiente

de

trabalho

e

correta

instrumentalização, destaca-se como mais relevante a atenção dada aos portais
corporativos.

Nas perspectivas do modelo de GC de Probst, Raub e Romhardt (2002),
Gonçalves et al. (2012) distribuíram as práticas gerenciais relacionadas à GC
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observadas na ATMG, de acordo com as fases de aquisição, compartilhamento,
desenvolvimento, identificação, retenção e utilização definidas por esses autores.

Concluiu-se que na instituição objeto da análise as práticas relacionadas à
aquisição e compartilhamento do conhecimento possuem mais expressividade em
comparação às ligadas ao desenvolvimento e retenção do conhecimento, que
possuem índice mais alto de desconhecimento por parte dos respondentes. De
maneira ampla, identificou-se que metade do corpo funcional desconhece o
processo de GC na administração tributária mineira e que, sendo assim, a
institucionalização dessa abordagem deve passar pelo incentivo e transformação
da cultura organizacional, ampliando o nível de consciência dos servidores quanto
aos potenciais desta para a instituição e a própria sociedade.

Santos e De Paula (2012), no terceiro exemplo de trabalho, apresentam os
resultados de um estudo de caso focando as práticas de gestão escolar
compatíveis com a GC em uma escola pública de pequeno porte da região
noroeste do estado de Minas Gerais. O estudo concentrou análises dos registros
escolares da instituição objeto do trabalho e projetos da Secretaria de Estado e
Educação (SEE) do mesmo estado.

Buscou-se a associação do conceito de GC como sistematizador de práticas de
gestão escolar com vias a desenvolver um instrumento capaz de organizar as
práticas da escola objeto de estudo segundo as dimensões definidas pelo projeto
Rede Nacional de Referência em Gestão Educacional (RENAGESTE), criado pelo
Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED) em 1996. O projeto
visa à formação de massa crítica em gestão educacional baseando-se nos
conceitos de rede, parceria e referência - Benchmark. O Prêmio RENAGESTE foi
instituído para estimular o desenvolvimento de uma cultura baseada em
autoavaliação e melhoria contínua pelas escolas participantes.

O foco centrou-se em identificar práticas compatíveis com a GC, baseando-se no
modelo de análise de Vasconcelos e Ferreira (2002), confrontando-o com os
cinco requisitos de autoavaliação escolar utilizados pelo Prêmio RENAGESTE:
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gestão de resultados educacionais; gestão participativa; gestão pedagógica;
gestão de pessoas; e gestão de serviços e recursos.

Os resultados foram organizados seguindo cada uma das cinco dimensões do
Prêmio RENAGESTE, integrando-as às três fases da GC do modelo de
Vasconcelos e Ferreira (2002).

Entrevistas centradas em sete professores e funcionários da área administrativa e
no diretor, em separado, foram construídas de acordo com o modelo de GC de
Vasconcelos e Ferreira (2002), voltando-se para as três fases da GC: aquisição e
geração de conhecimento; disseminação, compartilhamento e transferência do
conhecimento; e registro ou construção da memória.

Santos e De Paula (2012) também analisaram os fatores favoráveis e
desfavoráveis à implementação da GC na instituição pesquisada, sendo
destacadas como aspectos positivos na fase de aquisição de conhecimento as
atividades

integradoras

dos

projetos

pedagógicos

multidisciplinares,

a

participação no Prêmio RENAGESTE, programas de capacitação oferecidos pela
SEE-MG, aprendizagens com base em experiências próprias e com melhores
práticas alheias.

Observaram-se pontos mais desenvolvidos e propícios à sistematização da GC
no tocante à gestão pedagógica. Em outros aspectos, como quanto à gestão de
pessoas, compartilhamento de experiências e registro do conhecimento
produzido, ainda faltam iniciativas para se evitar a perda do conhecimento,
especialmente tácito, a partir da desvinculação de membros da organização
(SANTOS; DE PAULA, 2012).

Como último trabalho, apresenta-se a pesquisa desenvolvida por Sá et al. (2013)
relacionada à identificação de práticas de GC adotadas por duas organizações
mineiras da área de siderurgia e TI.

Para esses autores, a GC oferece às organizações as políticas, processos e
ferramentas gerenciais e tecnológicas à luz de melhor entendimento quanto a
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processos de geração, identificação, validação, disseminação, compartilhamento,
proteção e uso dos conhecimentos estratégicos com vias a gerar resultados
econômicos para a empresa e benefícios para os stakeholders desta.

O estudo, de natureza descritiva e abordagem quantitativa, utilizou como
instrumento de coleta de dados questionários divididos em duas partes. A
primeira, visando caracterizar o perfil dos respondentes e o entendimento quanto
à pesquisa; e a segunda, referindo-se à análise das práticas de GC.

O segundo questionário teve como base teórica o modelo de sete dimensões de
Terra (2001), sob a perspectiva dos colaboradores, porém, avançou em relação a
este com base no uso da técnica de rotação fatorial e construção da matriz de
fatores rotacionados, que gerou um modelo de oito fatores correlacionados à GC
nas práticas gerenciais das organizações analisadas.

A partir do estudo de caso empreendido por Sá et al. (2013), pôde-se mensurar a
percepção dos colaboradores das duas empresas analisadas quanto a essas
dimensões da GC, quais sejam: política cultural corporativa; políticas de recursos
humanos; estratégia e comunicação organizacional; estratégias do conhecimento;
estímulo à aprendizagem; clima organizacional e feedback; mensuração das
capacidades e resultados; e acesso à informação.

Pelos resultados apresentados percebeu-se que a empresa de tecnologia da
informação e comunicação apresentou níveis mais elevados de percepção quanto
à GC em todos os oito fatores, demonstrando que esse setor possui mais ligação
com a questão do conhecimento como recurso organizacional em comparação
com a empresa siderúrgica.

Os autores concluem, com base em seu estudo, que as práticas de GC não estão
totalmente disseminadas nas organizações pesquisadas e que, para que essa
abordagem possa gerar vantagens competitivas, deve haver uma gestão mais
efetiva integrando os colaboradores na estratégia organizacional sob essa
perspectiva.
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2.3 A construção do conhecimento organizacional

Drucker (1991) destaca que a organização deve aprender a criar novos
conhecimentos, abandonando os obsoletos com base na melhoria contínua de
atividades, desenvolvimento de novos processos a partir de sucessos e inovar
continuamente

de

forma

organizada.

Também

se

faz

necessário

o

desenvolvimento de habilidades a partir do conhecimento tácito, dado pelo
aprendizado e experiência, convertendo estes em algo que possa ser ensinado e
aprendido.

A criação de conhecimento, para Nonaka e Takeuchi (1997), é um processo
interativo entre os membros da organização, dizendo respeito à experiência física
e à tentativa e erro quanto à geração de modelos mentais e ao aprendizado com
os outros, relacionando-se tanto aos ideais quanto às ideias. E a criação de
conhecimento organizacional é a capacidade que uma empresa tem de criar
conhecimento, disseminá-lo na organização e incorporá-lo a produtos, serviços e
sistemas.

Esses autores defendem que a construção de conhecimento na empresa
acontece pela conversão do conhecimento tácito (pessoal, subjetivo e de difícil
articulação) em explícito (formal, registrado em expressões matemáticas,
especificações, manuais, etc.). “Ter um insight ou palpite altamente pessoal tem
pouco valor para a empresa, a não ser que o indivíduo possa convertê-lo em
conhecimento explícito, permitindo assim que ele seja compartilhado com outros
indivíduos na empresa” (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 11).

A partir do processo de conversão de conhecimentos tácitos em explícitos
(Modelo SECI)3, Nonaka e Takeuchi (1997) desenvolveram um modelo de criação
de conhecimento organizacional composto de cinco fases: a) compartilhamento
de conhecimento tácito (socialização); b) criação de conceitos (externalização); c)
justificação de conceitos; d) criação de arquétipo (combinação); e) difusão
interativa do conhecimento (internalização).
3

O modelo SECI de conversão de conhecimentos tácitos em explícitos de Nonaka e Takeuchi
(1997) é detalhado no item 2.3.1 deste trabalho.
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Esse modelo

é facilitado

por condições capacitadoras

da criação do

conhecimento organizacional, pois para que possam ocorrer as cinco fases da
construção do conhecimento organizacional, é necessária a existência de um
contexto apropriado que facilite as atividades de grupo e o acúmulo de
conhecimento individual.

Nonaka e Noburu (1998) aproximaram-se do modelo de criação de conhecimento
de Nonaka e Takeuchi (1997), abordando com profundidade a questão do
contexto de criação de conhecimento. Destacam que a administração do
conhecimento vem ganhando força nos debates sobre gestão. Propõem o
conceito japonês de ba, entendido como “lugar”, para abordar as questões
relacionadas a quais condições fundamentais para a criação do conhecimento,
onde se localiza a criação do conhecimento e se é possível administrá-lo da
mesma forma que outros recursos da organização.

Diferentemente de um recurso físico, tangível, que é utilizado de acordo com
funções e metas, o conhecimento é intangível e dinâmico, apenas tem valor em
um momento (temporal) e lugar (situação) específicos. Dessa forma, o ba,
segundo Nonaka e Noburu (1998), é a plataforma que permite a concentração
dos conhecimentos aplicados na empresa e sua integração em processos de
criação de conhecimento. A consciência de sua existência pode facilitar o apoio à
construção do conhecimento organizacional, convertendo os conhecimentos
tácitos em explícitos e, então, reconvertendo-os em tácitos em um movimento em
espiral. O ba pode ser criado por esforço organizacional, variando de acordo com
a situação e estratégia de cada empresa para o tipo de conhecimento que irá
focar.

Von Krogh, Nonaka e Ichijo (2001) ampliam a conceituação sobre os contextos
para a criação de conhecimento e conhecimento organizacional com base no que
denominam capacitação para o conhecimento. Eles acreditam que a criação do
conhecimento e a capacitação para o conhecimento possuem relação direta de
influência, pois a capacitação diz respeito a atividades promovidas dentro da
organização, por vezes com participação de agentes externos como clientes ou
fornecedores, que criam condições favoráveis à criação do conhecimento dentro
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da empresa. Afirmam, ainda, que o processo de criação de conhecimentos iniciase com o conhecimento tácito individual, que é muitas vezes subutilizado nas
organizações. Porém, quando explicitado e compartilhado, torna-se a fonte mais
importante de inovação. É um processo frágil, difícil e que requer modelos de
gestão mais complexos e integrados aos relacionamentos humanos, incluindo
novos ensinamentos, insights, ideias e observações.

Da mesma forma, para esses autores, o debate sobre gestão do conhecimento e
sobre a própria importância do conhecimento deve apoiar-se em um aspecto
prático no ambiente de negócios que posicione o processo de criação de
conhecimentos na estratégia da organização. Essa decisão passa por adotar o
contexto capacitante, criando um ambiente anticompetitivo com metas criativas e
relações pessoais fortes e colaborativas. Requer, também, nesse sentido, uma
mudança em relação às estratégias que se concentram em objetivos
quantificáveis e ideias definidas de maneira mais estreita, o que permite estruturar
as operações da empresa a curto prazo, mas não a impulsiona para novos
mercados, produtos e serviços.

Choo (2003) aproxima sua definição de construção do conhecimento da de
Nonaka e Takeuchi (1997), destacando que esta começa com um insight
individual pela busca da realização mais eficaz de uma tarefa e acontece pela
compreensão de que conhecimentos tácito e explícito se relacionam por
intermédio de processos sociais de conversão do primeiro tipo no segundo.

Estando o conhecimento no plano individual, Bastos, Gondim e Loiola (2004),
retomando autores da área de aprendizagem organizacional, levantam a questão
relacionada a quem aprende, debatendo especialmente se a aprendizagem
organizacional é um fenômeno individual ou se a própria organização também
pode realizar busca, acesso, estoque e uso de informações.

Para esses autores, a aprendizagem organizacional se dá pelo compartilhamento
de experiências, significados, crenças e valores individuais, que geram rotinas
pessoais de trabalho. Como a organização não pode criar conhecimento por si só,
deve manter seu foco na criação de ambientes e processos que potencializem o
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compartilhamento desses modelos interpretativos, criando uma unidade de
significado comum, o que se aproxima do contexto capacitante apresentado por
Von Krogh, Nonaka e Ichijo (2001), que será apresentado à frente e constitui o
modelo teórico base deste trabalho.

Segundo Bastos, Gondim e Loiola (2004), um dos requisitos de uma organização
que aprende é a compreensão ampliada da realidade dada pela integração de
ideias e diferentes perspectivas que se encontram em seus membros. Algumas
características dessas organizações são: clima que estimula os membros ao
questionamento

e

desenvolvimento,

cultura

de

aprendizado

que

inclui

consumidores, clientes e outros grupos, desenvolvimento de pessoas como
estratégia, ideia de mudança como processo contínuo.

Sordi (2008) vai ao encontro da ideia de que o conceito de organizações que
aprendem constitui uma metáfora relacionada às organizações que criam
intencionalmente práticas que auxiliam no processo de aprendizado dos seus
funcionários. O aprendizado está no plano humano, sendo assim, apenas o
indivíduo é dotado da capacidade de aprender, e não a organização em si.

Terra (2010) destaca que a criação de conhecimento é a parte mais árdua da GC,
ao mesmo tempo em que é aquela capaz de gerar melhores retornos
potencializando talentos, aprendizado, inovação e competitividade. As práticas de
criação de conhecimento são reflexões que precisam ser adotadas por líderes em
todos os níveis organizacionais.

Criar conhecimento, diferentemente de disseminar informações, é um processo
que leva tempo e depende de interações, é multidimensional e apesar de poder
ser direcionado não pode ser controlado, pois o conhecimento está na mente de
cada membro da organização, ou seja, no nível individual. Esses aspectos
derivam da própria particularidade de cada organização, que possui sua cultura,
cenário e ambiente particular e onde os indivíduos possuem experiências, valores
e características de aprendizado próprias que influenciam o processo de
aprendizado. Dessa forma, Terra (2010) enfatiza que criar conhecimento implica
ciclos de prática, experimentação, reflexão e síntese.

51

A discussão sobre conhecimento organizacional, conforme Goldman (2010),
constitui uma teoria para um novo paradigma da economia do conhecimento. A
criação do conhecimento organizacional é o processo de tornar disponível e
ampliar o conhecimento criado pelos indivíduos, bem como cristalizá-lo e ligá-lo a
um

sistema

de

conhecimento

da

organização.

Então,

conhecimento

organizacional associa-se à teoria da complexidade, ampliando-se e englobando
o conhecimento de todos da organização como um “sistema complexo
adaptativo”, e não como a simples soma de conhecimentos individuais dos
colaboradores, integrando também o ambiente em que os agentes atuam. Como
cada empresa possui seu conhecimento organizacional que emerge dos sistemas
complexos adaptativos, deve-se também entender que esses sistemas não são
controláveis, apenas passíveis de perturbação, não existindo soluções, apenas
respostas quando se age em ambientes de racionalidade limitada ou incerteza.

Dada a consideração de autores como Nonaka e Takeuchi (1997), Von Krogh,
Nonaka e Ichijo (2001), Terra (2005a), Bastos, Gondim e Loiola (2004), Sordi
(2008) e Goldman (2010) quanto à questão da criação de conhecimentos estar no
plano individual, cabendo às organizações a criação de condições e panoramas
facilitadores para a emergência desse recurso e seu posterior registro e
disseminação,

com

a

construção

de

um

conhecimento

organizacional

sistematizado, o próximo tópico foca os modelos de criação de conhecimento que
influenciaram mais profundamente este trabalho e deram base para a coleta e
análise dos dados obtidos na unidade de análise.

2.3.1 Modelo SECI e a espiral do conhecimento de Nonaka e Takeuchi (1997)

O modelo de criação do conhecimento de Nonaka e Takeuchi (1997) possui duas
dimensões. A primeira, ontológica, baseia-se na premissa de que o conhecimento
é criado por indivíduos. Isso posto, a organização não pode criar conhecimento
por si, ela atua fornecendo condições para que esse conhecimento individual seja
ampliado e cristalizado no nível organizacional por intermédio de uma rede de
interações sociais interorganizacionais. Na segunda dimensão, epistemológica, o
conhecimento se divide em tácito e explícito. O conhecimento tácito está ligado ao
aspecto pessoal, subjetivo e contextual e possui em si componentes da
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experiência prática dos indivíduos, derivada de seu envolvimento com o mundo,
que agrega à criação de conhecimentos uma perspectiva prática quando os
indivíduos interagem na criação de sua realidade. O aspecto explícito relaciona-se
a um conhecimento formal, codificado, passível de ser transmitido de maneira
sistemática e independente do contexto.

A criação de conhecimento, segundo Nonaka e Takeuchi (1997), calca-se na ideia
básica de que conhecimento tácito e explícito são complementares e que o
conhecimento humano surge e amplia-se pela interação social e em espiral entre
esses dois tipos de conhecimento em um processo denominado “conversão do
conhecimento”. Essa teoria é conhecida como modelo SECI e divide-se em quatro
etapas:

a) Socialização:

conversão

de

conhecimento

tácito

em

tácito.

Compartilhamento de experiências, modelos mentais e habilidades para
criação de conhecimento;
b) externalização: permite converter conhecimento tácito em conceitos
explícitos a partir do uso de metáforas e analogias, que são métodos não
analíticos;
c) combinação: processo de sistematização de conceitos explícitos em um
sistema de conhecimento explícito. Baseia-se na premissa de que ao se
organizar o conhecimento explícito (acrescentando, classificando-os,
combinando-os, categorizando-o) novos conhecimentos podem surgir;
d) internalização: processo de incorporação de um conhecimento explícito no
conhecimento tácito intimamente ligado ao “aprender fazendo”. Pela
internalização os indivíduos transferem o conhecimento explícito de outros,
formalizado em de manuais, documentos ou histórias orais ao seu modelo
mental ou know how técnico.

Cada etapa da conversão do conhecimento interage com as demais,
possibilitando que as quatro se perpassem em forma de espiral, sendo: a) a
socialização o desenvolvimento de um campo para o compartilhamento de
conhecimentos tácitos; b) a externalização um momento de diálogos e reflexões
coletivas para a criação de conceitos com a finalidade de articular o conhecimento
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tácito em algo mais facilmente comunicável; c) a combinação a criação de uma
rede que possibilita cristalizar novos conhecimentos e conhecimentos existentes,
vertendo-os em novos produtos ou serviços; d) e a internalização o aprender
fazendo com base no novo conhecimento.

O conteúdo do conhecimento criado por cada forma de conversão difere dos
demais, sendo o da socialização o “conhecimento compartilhado” (modelos
mentais

ou

“conhecimento

habilidades
conceitual”

técnicas

compartilhadas),

(conceitos),

da

da

combinação

externalização
o

o

“conhecimento

sistêmico” (protótipos e tecnologias) e, finalmente, o da internalização o
“conhecimento operacional” (processos produtivos, uso de novos produtos). As
quatro etapas da conversão do conhecimento de Nonaka e Takeuchi (1997)
geram a espiral do conhecimento, apresentada na FIG. 2:
FIGURA 2 - Espiral do conhecimento de Nonaka e Takeuchi (1997)

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

A espiral do conhecimento é, então, o processo em que o conhecimento tácito
individual mobilizado pela organização interage com o conhecimento explícito
com base nos quatro modos de conversão do conhecimento e vai ampliando-se
para escalas cada vez maiores, envolvendo outros níveis e setores (divisões,
departamentos) da organização. Assim, os ciclos de criação do conhecimento se
reiniciam, aumentando sua amplitude. Segundo Nonaka e Takeuchi (1997. p. 82):
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O conhecimento tácito mobilizado é ampliado organizacionalmente
através dos quatro modos de conversão do conhecimento e cristalizado
em níveis ontológico superiores. Chamamos isso de espiral de
conhecimento na qual a interação entre conhecimento tácito e
conhecimento explícito terá uma escala cada vez maior na medida em
que subirem os níveis ontológicos.

2.3.2 O desafio da capacitação para o conhecimento
O processo de capacitação para o conhecimento de Von Krogh, Nonaka e Ichijo
(2001, p. 4) relaciona-se ao “conjunto geral de atividades organizacionais que
afetam de maneira positiva a criação do conhecimento”. O objetivo é fornecer
novos conceitos sobre a criação do conhecimento e como utilizá-lo para alcançar
vantagem competitiva sob a perspectiva de que a GC não é a simples aplicação
de tecnologias de informação ou ferramentas de mensuração. Segundo o autor:
A capacitação para o conhecimento inclui a facilitação dos
relacionamentos e das conversas, assim como o compartilhamento do
conhecimento local em toda a organização ou além das fronteiras
geográficas e culturais (VON KROGH; NONAKA; ICHIJO, 2001, p. 12).

A capacitação é composta de atividades deliberadas (planejadas e dirigidas pela
gerência) e emergentes (consequência não esperada de uma atividade que gerou
conhecimento). É um processo circular que objetiva sempre a ampliação do
potencial de criação de conhecimento e que se organiza em um modelo de
criação de conhecimentos composto de cinco fases. Em cada uma dessas fases,
capacitadores exercem influência. Esses capacitadores, também em número de
cinco, devem estar ligados à estratégia da organização, assim como se deve
estar atento à “areia na máquina”, ou seja, limitações individuais e organizacionais
que impedem o avanço da criação do conhecimento (VON KROGH; NONAKA;
ICHIJO, 2001).

A capacitação para o conhecimento, segundo Von Krogh, Nonaka e Ichijo (2001),
é capaz de gerar conhecimento com mais qualidade e velocidade, influenciar a
satisfação

dos

funcionários,

melhorar

a

imagem

da

organização

e

o

relacionamento com os clientes, criando ativos intangíveis para a organização que
permitem aumentar a competitividade da mesma e gerar resultados financeiros
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em última instância. A chave desses benefícios está na ênfase no aspecto
humano e na boa comunicação.

A forma de se administrar o capital humano da organização também se altera
pela perspectiva da capacitação para o conhecimento. O trabalhador do
conhecimento, mais do que um tipo de profissional ou função dentro da
organização, é uma condição humana e não um privilégio de algum “executivo”
extraordinário. Assim, gerentes e profissionais necessitam ajustar a definição de
si mesmo e suas relações com pares e demais níveis da organização (VON
KROGH; NONAKA; ICHIJO, 2001).

Nesse aspecto, os autores definem três tipos de novos agentes do conhecimento:

a) Ativistas do conhecimento: são aqueles que agem como “construtores de
pensamentos” e “mercadores de antevisões” capazes de vislumbrar o
futuro e transmitir essa visão aos demais atores do conhecimento;
b) epistemologistas: são executivos que se concentram na teoria do
conhecimento em si;
c) especialistas solícitos: gerentes ligados aos trabalhadores individuais
adeptos do trabalho em equipe baseado em relações fortes de ajuda mútua
e comprometimento. Essa visão de agentes do conhecimento ultrapassa a
simples designação técnica para novos cargos, sendo demonstrativos dos
muitos papéis a serem assumidos pelos executivos contemporâneos.

A criação de conhecimento acontece individualmente e em grupo, quando as
pessoas trabalham juntas. Nesse sentido, o elemento final do modelo para a
criação de conhecimento é a constituição de comunidades de trabalho produtivas,
baseadas em processos sociais, ou microcomunidades de conhecimento (VON
KROGH; NONAKA; ICHIJO, 2001).

Diferente de equipes funcionais que operam com metas, prazos e projetos
definidos, as microcomunidades (que podem ser formadas por intermédio da
organização ou surgirem de maneira auto-organizada) atendem a critérios de
interação social caracterizadas por relacionamentos diretos cotidianos e
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reconhecimento da personalidade uns dos outros, campos de interesse,
comportamentos, agendas, etc. Sendo assim, o conceito de comunidades mostrase mais amplo que o de equipes, pois, em vez de uma união superficial para a
execução de uma atividade, constitui uma integração mais profunda, capaz de
gerar rituais, linguagens, práticas, normas e valores próprios (VON KROGH;
NONAKA; ICHIJO, 2001).

As microcomunidades de conhecimento constituem uma grande fonte de capital
intangível da organização. Seus membros compartilham grande quantidade de
conhecimento tácito por meio das relações intensas dentro das comunidades,
baseadas no princípio da solicitude (sentimento de pertencimento, compromisso e
ajuda mútua). Estas, por sua vez, se autorregulam ao longo do tempo, cuidando
da saída e entrada de novos membros, e definem sua identidade própria,
buscando também o reforço contínuo desta. Da mesma forma, quando uma
microcomunidade de conhecimento é desfeita, os danos são irreversíveis por se
basearem nas relações pessoais, perdendo-se boa parte do conhecimento tácito
envolvido.

Dessa

forma,

a

preservação

dessas

comunidades

torna-se

fundamental à capacitação para o conhecimento (VON KROGH; NONAKA;
ICHIJO, 2001).

Von Krogh, Nonaka e Ichijo (2001) abordam também a questão das barreiras
individuais e organizacionais à criação de conhecimento organizacional que
atuam como desafio para a capacitação do conhecimento. No tocante a barreiras
individuais, que podem impedir as pessoas de aceitar e absorver novos
conhecimentos e lidar com novos contextos, duas se destacam: a baixa
capacidade de acomodação e ameaça à autoimagem.

A primeira associa-se à capacidade individual de criação de significado a novos
impulsos sensoriais do ambiente como uma nova tarefa complexa, termos
técnicos desconhecidos, exigência de clientes, inovação tecnológica, etc. Como
as pessoas interpretam e compreendem o mundo a partir de suas experiências,
de assimilação, quando o indivíduo depara com uma situação nova cuja
experiência não lhe proporciona uma resposta clara, a acomodação é o processo
de busca de novos elementos que irá permitir a criação de significado a esse
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evento que se localiza além de seus conhecimentos atuais. A barreira então se
ergue quando o processo de acomodação mostra-se desafiador, gerando tensão,
ansiedade e perda de interesse no indivíduo, que buscará tarefas mais aceitáveis,
relutando quanto ao processo de mudança em si mesmo.

A segunda barreira liga-se à definição de identidade pelos indivíduos a partir de
seu conhecimento. Sendo assim, acomodar um novo conhecimento implicaria a
mudança de sua autoimagem, o que causa, muitas vezes, resistências baseadas
na evocação dessa identidade baseadas em experiências já consolidadas. Por
vezes a autoimagem é defendida pelo membro do grupo, que se define por ela
perante os demais, tendo dificuldades em aceitar um novo conhecimento que vá
de encontro a ela, principalmente se colocá-la em posição inferior à de outros. A
diversidade de conhecimentos, chave para o processo de criação, pode tornar-se
uma limitação ao trabalho em grupo.

As

barreiras

organizacionais

ligam-se

geralmente

a

atitudes

gerenciais

equivocadas que acabam por agravar tendências humanas naturais geradoras
das barreiras individuais. No processo de compartilhamento de conhecimentos,
quando o membro expõe ao grupo seu conhecimento tácito, entram também em
cena a dúvida e a insegurança em não ser justificado pelos demais, o que pode
interferir negativamente no processo que, por fim, acarreta a diminuição do
aproveitamento desse potencial particular (VON KROGH; NONAKA; ICHIJO,
2001).

Dessa forma, para que o processo de criação do conhecimento vá adiante, é
necessário que a organização atue no sentido de neutralizar essas barreiras para
que grandes ideias, argumentos e conceitos possam se transformar em produtos
ou serviços de sucesso, antes que membros da organização se desmotivem ou
se cansem e integrem o quadro de uma empresa concorrente. Ao incentivar um
ambiente propício ao compartilhamento de conhecimento tácito a partir de uma
interação focada na “cooperação” em vez de “competição”, as organizações
conseguem afastar as barreiras relacionadas à criação do conhecimento. Dessa
forma, um ambiente pautado na solicitude é uma das bases de um contexto

58

capacitante e afeta todos os passos desse processo (VON KROGH; NONAKA;
ICHIJO, 2001).

Um contexto capacitante é aquele composto de um estilo cooperativo, uso de
atividades em rede, construção de equipes e apoio ao aprendizado por esquemas
como o de mentorado (relação de aprendizagem quando um profissional mais
experiente

assume

a

posição

de

professor/mentor,

compartilhando

conhecimentos com o membro iniciante). Essas características promovem um
ambiente no qual as ideias germinam naturalmente, tendo em vista que o
conhecimento está essencialmente relacionado à ação humana e o seu processo
de criação depende dos participantes e das formas de atuação (VON KROGH;
NONAKA; ICHIJO, 2001).

Assemelhando-se à ideia japonesa de ba, o contexto capacitante diz respeito ao
desenvolvimento do ambiente e das condições necessárias para a criação,
compartilhamento e uso de conhecimento. Da mesma forma, esse contexto
amplia a ideia para além dos espaços físicos, incluindo também espaços
“virtuais”, como e-mails e intranets; e “mentais”, como experiências, ideias e
emoções compartilhadas. Trata-se de uma rede de interações determinada pela
solicitude e pela confiança dos participantes. Esse aspecto de solicitude possui
uma conexão direta com a criação de conhecimentos tanto individuais quanto
sociais (compartilhados). Logo, em ambientes de alta solicitude, caracterizados
por um contexto capacitante, a criação de conhecimento individual se dá por um
processo de transferência de insights e a de conhecimento social por convivência
coletiva (VON KROGH; NONAKA; ICHIJO, 2001).

No entanto, quando a solicitude é baixa, característica de ambientes competitivos,
a criação de conhecimentos individuais e sociais acontece por captura (cada um
por si) e transação (troca de documentos e outras formas de conhecimento
explícito), respectivamente. Dessa forma, bons relacionamentos baseados na
solicitude potencializam a externalização de ideias e sentimentos tácitos (VON
KROGH; NONAKA; ICHIJO, 2001).
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Lima et al. (2011) vão ao encontro da ideia de contexto capacitante destacada por
Von Krogh, Nonaka e Ichijo (2001) ao destacar que o aspecto humano está
diretamente ligado à criação de conhecimento organizacional e que um ambiente
favorável pode potencializar o surgimento desse conhecimento. Ou seja, o clima
organizacional influencia o contexto capacitante que atua ampliando a
possibilidade de compartilhamento de conhecimentos. Nesse sentido, indica que
as organizações devem avaliar a motivação dos colaboradores e desenvolver
ações que promovam um ambiente favorável à criação do conhecimento.

Dessa forma, percebe-se que o clima organizacional (complexa rede de
expectativas e percepções individuais e de grupo que determina o comportamento
de seus integrantes) e contexto capacitante (atmosfera de solicitude e bom
relacionamento, fundamental para iniciativas de criação do conhecimento)
possuem uma proximidade, pois ambos focam o estabelecimento de um ambiente
no qual pessoas se sintam estimuladas a interagir livremente, base para o
processo de criação de conhecimento organizacional.

Barbosa,

Sepulvida

e

Costa

(2009)

reconhecem

que

a

aprendizagem

organizacional acontece apoiada no intercâmbio cooperativo entre os indivíduos,
gerando um ambiente organizacional propício à construção do conhecimento.
Porém, as dificuldades relacionadas ao compartilhamento de informações no
ambiente organizacional constituem um desafio a estas e a área de pesquisa da
GC.

Nesse

sentido,

apresentam

quatro

fatores

que

promovem

o

compartilhamento do conhecimento em redes sociais: a) conhecer o que a outra
pessoa sabe; b) capacidade de acesso a outra pessoa; c) interesse do interlocutor
em responder ao solicitante; d) e segurança percebida por quem solicita o
conhecimento.

Dadas essas contribuições relacionadas ao pressuposto de que o ambiente
organizacional ou contexto capacitante é de fundamental importância para o
estabelecimento

de

práticas

relacionadas

à

criação

de

conhecimento

organizacional, passível de ser disseminado e reutilizado pelas instituições, o
próximo tópico apresenta com mais detalhamento os modelos e as condições
capacitadoras destacadas por Nonaka e Takeuchi (1997) e Von Krogh, Nonaka e
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Ichijo (2001), presentes em ambientes de criação de conhecimento e que
potencializam esse processo.

2.4 Condições capacitadoras para a criação do conhecimento

Tendo em vista o proposto para este capítulo de referencial e considerando o
marco teórico que orienta o estudo como um todo, inclusive a pesquisa de campo,
os próximos tópicos concentram as principais contribuições teóricas de suporte do
trabalho. Trata-se das condições capacitadoras e do modelo de criação de
conhecimento de Nonaka e Takeuchi (1997) e dos capacitadores de Von Krogh,
Nonaka e Ichijo (2001) com seu modelo de construção de conhecimento
organizacional, respectivamente.

2.4.1 Condições capacitadoras e o modelo de cinco fases da criação do
conhecimento de Nonaka e Takeuchi (1997)

Considerando a afirmação de Nonaka e Takeuchi (1997) quanto à impossibilidade
de uma organização criar conhecimento por si só, sendo a instância individual a
base para o surgimento do conhecimento, esses autores propõem cinco
condições capacitadoras da criação do conhecimento organizacional que dizem
respeito à participação destas no processo de espiral do conhecimento.

A primeira condição capacitadora é a intenção. Por ela, a organização pode
direcionar a espiral do conhecimento a partir de estratégias que a alinhem às
metas organizacionais. A intenção deve ser informada aos funcionários, assim
como se deve estimular o compromisso dos mesmos. Essa condição relaciona-se
a uma visão do tipo de conhecimento que se deseja desenvolver e
operacionalizar por meio de um sistema gerencial. É a partir dessa visão que se
pode avaliar o valor do conhecimento que se está construindo. Outro aspecto da
intenção é a sua temporalidade, como destacam Nonaka e Takeuchi (1997, p.
140): “a atualização contínua da intenção ou dos valores organizacionais é
importante, pois o novo conhecimento precisa ser constantemente justificado com
base na última intenção”.
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A segunda condição que favorece a espiral do conhecimento é a autonomia. Em
se tratando de nível individual, o incentivo da organização à autonomia dos
funcionários apresenta vantagens importantes para a criação do conhecimento,
aumentando a flexibilidade em adquirir, interpretar e relacionar informações. O
indivíduo autônomo tem a capacidade de se automotivar e auto-organizar, gerar
ideias novas e difundi-las dentro da equipe, tornando-as organizacionais.
Indivíduos autônomos estabelecem fronteiras de suas tarefas por conta própria.

Flutuação e caos criativo constituem a terceira condição capacitadora para
promover a espiral do conhecimento de Nonaka e Takeuchi (1997). São formas
de se incentivar a relação entre organização e ambiente externo. A flutuação é o
processo de se observar os “sinais”, as tendências do ambiente externo, a fim de
se explorar ambiguidades, redundâncias ou ruídos desses sinais para aprimorar o
próprio sistema de conhecimento. Com isso, desenvolve-se a percepção humana,
estimulam-se os funcionários a desenvolverem capacidade de reflexão sobre
seus

hábitos rotineiros e

reconsideram-se

perspectivas

e

pensamentos

fundamentais, o que também amplia o comprometimento pessoal por parte
desses colaboradores.

O caos criativo liga-se a um sentimento de tensão externo advinda de uma crise
real ou introduzida pela alta administração a partir de uma meta desafiadora que
leva os indivíduos a um estado de reflexão para ação em prol da definição e
solução da situação crise. O caos criativo tira o funcionário do seu estado de
comodismo e leva-o à criação de novos conceitos e teorias.

A redundância é a quarta condição capacitadora da espiral do conhecimento em
nível organizacional. É um processo de superposição de informações a respeito
de um mesmo tema, a fim de gerar pontos de vista e perspectivas adicionais a
respeito do mesmo. É uma prática especialmente importante na etapa de geração
de conceitos. Quando expressar imagens baseadas no conhecimento tácito,
facilita sua externalização e compreensão por outros. Na prática, a organização
pode encaminhar um mesmo projeto a equipes diferentes para que as mesmas o
desenvolvam e discutam sobre cada um, a fim de aproveitar as melhores ideias.
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A quinta condição é a variedade de requisitos. Relaciona diversidade interna de
uma organização à complexidade do ambiente. Segundo essa condição, as
organizações devem desenvolver a capacidade de responder rapidamente às
flutuações do ambiente. Isso pode ser alcançado pelo acesso ágil a informações
variadas por todos os funcionários e por uma estrutura organizacional horizontal e
flexível que interligue as unidades por uma rede de informações. Ou seja, criar um
rodízio de pessoal permite que os funcionários adquiram conhecimento
multifuncional que leva a uma perspectiva multifacetada em relação à tomada de
decisões, inclusive em situações inesperadas. Essa organização “biofuncional”
sem hierarquia solidificada estimula a criação do conhecimento organizacional.

Nonaka e Takeuchi (1997, p. 136, p. 136) realçam que “as condições
capacitadoras desempenham um papel central no estímulo e promoção do
processo de criação do conhecimento”. E considerando a criação de
conhecimento organizacional uma espiral dinâmica, interativa e interminável,
“para que a criação do conhecimento perdure, as condições capacitadoras devem
ser aprimoradas ou atualizadas continuamente”.

As cinco condições capacitadoras e as quatro formas de conversão do
conhecimento tácito em explícito constituem, então, a base teórica do modelo de
criação do conhecimento organizacional de Nonaka e Takeuchi (1997), que é
composto de cinco fases integradas e que agem em ciclos de acordo com a
espiral do conhecimento. A FIG. 3 mostra o modelo de criação de conhecimento
de Nonaka e Takeuchi (1997).
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FIGURA 3 - Modelo de cinco fases do processo de criação do conhecimento de Nonaka e
Takeuchi (1997)

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

A primeira fase, compartilhamento do conhecimento tácito, diz respeito ao
papel das organizações em fornecer um “campo”, entendido como ambiente ou
contexto, para que os indivíduos possam interagir por meio de diálogos e
reflexões coletivas, compartilhando o conhecimento tácito. Em geral, esse campo
de interação típico são as equipes auto-organizadas e esta fase constitui o ponto
crítico da criação do conhecimento organizacional, pois estão envolvidos
diferentes históricos, perspectivas e motivações pessoais. Assim, deve-se
desenvolver também confiança mútua a partir da disseminação também de
emoções, sentimentos e modelos mentais. Em uma equipe auto-organizada
podem-se integrar as cinco condições capacitadoras na medida em que se
observa a variedade de requisitos dos membros que favorece a redundância de
informações em torno da intenção organizacional. Existe autonomia no interior da
equipe e a meta do projeto age como geradora do caos criativo.
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Criação de conceitos é a segunda fase do modelo de Nonaka e Takeuchi (1997)
e corresponde à externalização. Nela o modelo mental compartilhado construído
na primeira fase toma a forma de um conceito explícito a partir da verbalização
com base na linguagem figurativa e uso de dialética, metáforas e analogias que
atuam como métodos de indução, dedução e abdução. As condições
capacitadoras também estão presentes apoiando essa fase. A autonomia dá
liberdade ao pensamento e à expressão; a intenção guia o sentido do diálogo; a
variedade de requisitos auxilia a reflexão sobre premissas, oferece diferentes
perspectivas e contribui também o caos criativo nesse sentido; e a redundância
facilita a compreensão da linguagem figurativa.

Na terceira fase, justificação de conceitos acontece um processo de filtragem
de conceitos selecionando-se aqueles que se julga valerem a pena levar adiante.
A justificação utiliza critérios objetivos como custo, margem de lucro, grau de
contribuição para o crescimento da empresa e também critérios abstratos, como
visão/conceito estabelecido pela gerência ou proximidade com os valores
defendidos pela empresa. A intenção organizacional é observada e nesse sentido
a alta gerência atua de forma mais incisiva nessa fase, definindo os critérios de
justificação que a garantam.

A construção de um arquétipo constitui a quarta fase do modelo. Nela o
conceito justificado na terceira fase será a base para a construção de um
protótipo concreto: um produto piloto ou um modelo de processo novo. É uma
etapa quando o conhecimento explícito recém-criado é combinado com o
conhecimento explícito existente, sendo assim, se assemelha à combinação
quanto à conversão de conhecimento. É uma fase complexa, que necessita de
apego aos detalhes e cooperação dinâmica dos envolvidos e dos vários
departamentos da organização. Nesse sentido, a variedade de requisitos e a
redundância auxiliam no processo, tendo a intenção sempre como guia para
convergir conhecimentos. Já a autonomia e flutuação não são tão relevantes
nesse estágio de criação do conhecimento organizacional.

Finalmente, a quinta fase do modelo é a difusão interativa do conhecimento.
Relaciona-se a um novo ciclo de conhecimento, uma nova espiral que se inicia
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quando o novo conhecimento que foi criado, justificado e transformado em
modelo serve de conceito “guarda-chuva” para uma transformação em nível
organizacional diferente. Então, o ciclo que possibilitou a criação de um novo
produto ou sistema gerencial pode precipitar um novo movimento em outro setor,
divisão ou na organização como um todo. Um conceito guarda-chuva pode até
mesmo ultrapassar o nível organizacional, mobilizando empresas afiliadas,
clientes, fornecedores ou concorrentes.

Nesse

processo

dinâmico

de

difusão

do

conhecimento,

as

condições

capacitadoras também facilitam a espiral do conhecimento, no sentido de que
cada unidade organizacional deve ter autonomia para usar o conhecimento criado
em outro lugar. A flutuação interna e o rodízio de pessoal permitirão a
transferência do conhecimento assim como a redundância de informações e
variedade de requisitos. Finalmente, a intenção no caso intraorganizacional atua
como elemento de controle definindo em quais setores o conhecimento deverá
ser aplicado.

2.4.2 O modelo de criação de conhecimento e os capacitadores da criação
de conhecimento de Von Krogh, Nonaka e Ichijo (2001)

O modelo de criação de conhecimento de Von Krogh, Nonaka e Ichijo (2001)
também é composto de cinco fases, aproximando-se estreitamente do modelo de
Nonaka e Takeuchi (1997).

A primeira fase, compartilhamento do conhecimento tácito, diz respeito à
socialização dos conhecimentos internos da organização, ou seja, é o processo
de se disseminar conhecimentos. Quanto aos explícitos, o processo torna-se mais
simples devido ao fato de que estes são facilmente interpretados dada à sua
forma compreensível a todos os membros, como manuais ou regulamentos.
Quando são postos em prática, passam a compor o conhecimento da organização
e são passíveis de reutilização.

No caso de conhecimentos tácitos, o processo se torna mais complexo de acordo
com seu caráter pessoal e subjetivo, ligado a experiências e competências
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adquiridas ao longo do tempo. Seu compartilhamento acontece a partir de
profunda socialização entre os membros das equipes ou microcomunidades de
conhecimento quando os membros têm contato também com as perspectivas
alheias, construindo consenso comum sobre o conhecimento e sua aplicação em
cada situação. A socialização ainda promove a motivação pela participação no
grupo, identificação com este e o senso de empenho pelo bem-estar deste. Dessa
forma, o processo de trabalho conjunto ou socialização é beneficiado pelos
insights de cada membro do grupo.

Como esse tipo de conhecimento não tem a linguagem escrita, formal, como
ponto central, sua socialização acontece pela combinação de maneiras típicas
tais como: observação direta de tarefas em andamento; observação direta e
narração quando se acrescentam explicações por parte do mentor durante a
observação direta; Imitação; experimentação e comparação ou execução
conjunta. É um processo que exige tempo, energia e reflexão sobre o trabalho
baseando-se em proximidade física e relações solícitas. Por vezes exige
estruturas organizacionais menos tradicionais e novos arranjos do espaço físico, o
que vai diretamente ao encontro de um contexto capacitante.

A segunda fase do modelo de Von Krogh, Nonaka e Ichijo (2001) é a de criação
de conceitos, quando o conhecimento tácito é externalizado e torna-se explícito
a partir da linguagem, práticas e julgamentos compartilhados, assumindo uma
forma compreensível pelos demais membros da microcomunidade. É crucial no
processo de criação do conhecimento, pois, segundo esses autores, “[...] em
última instância resulta no avanço do negócio por meio de novos produtos,
processos ou serviços” (p. 108).

A criação de conceitos é um processo criativo que utiliza analogias e metáforas
como linguagem intermediária associando imagens compreendidas com clareza
para elucidar outras que são ainda abstratas. Como o conhecimento tácito é
construído a partir da prática de uma rotina compartilhada, o conceito expressa
uma experiência coletiva e a microcomunidade o reconhece como sendo
representativo daquela experiência. Diferentemente da abordagem literal, um
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conceito capta as nuanças tácitas do conhecimento, sendo identificável pelos
membros do grupo que o criou.

Na terceira fase do modelo, justificação de conceitos, a microcomunidade de
conhecimento, juntamente com chefes de departamento, gerentes de negócio,
alta administração e em alguns casos agentes externos como clientes e
fornecedores, irá avaliar o conceito criado. É um processo de apresentação e
julgamento do conceito a partir de diálogo aberto e críticas construtivas, cabendo,
inclusive, reformulação e reapresentação do conceito sob forma mais adequada,
caso seja necessário.

Construção de protótipos é fase do modelo que se segue à justificação do
conceito. O protótipo é a forma tangível do conceito, materializando-o em um
objeto ou uma oferta de serviço inicial, combinando outros conceitos, produtos,
componentes e procedimentos já existentes com o novo conceito. Envolve a
microcomunidade criadora do conceito original e uma série de outros participantes
que dão suporte às etapas dessa criação que se inicia com lápis, papel, argila ou
sistemas informatizados, como os chamados sistemas tridimensionais CAD-CAM,
que permitem a visualização final do produto, simulam movimentos e o uso do
protótipo, podendo até oferecer soluções mecânicas prévias.

A quinta e última fase é denominada nivelação do conhecimento e age como
produto das quatro fases anteriores, podendo resultar em possível inovação de
produto ou serviço ou em conhecimento bruto. Mesmo que o processo não crie
uma ideia viável, ele gera benefícios para a organização como nivelamento do
conhecimento geral, materialização de conhecimentos por meio do protótipo que
atua

também

como

inspiração

para

novos

processos

de

criação

de

conhecimentos, capacidade de fabricação experimental.

Dessa forma, o processo de criação de conhecimentos não tem como objetivo
único a inovação especificamente, pois também agrega conhecimentos pelas
experiências adquiridas pelo trabalho conjunto, o que constitui, em última
instância, um tipo de capital organizacional que pode ser transferido a outros
níveis da organização.
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O modelo de Von Krogh, Nonaka e Ichijo (2001) também se beneficia de
capacitadores que facilitam a implementação das cinco fases e caracterizam um
contexto capacitante propício para a criação de conhecimento organizacional,
visto que esses autores concordam com a ideia de que a organização não cria
conhecimento por si só, sendo sua função o fornecimento de um ambiente
favorável para que tais recursos aflorem.

O primeiro capacitador da criação de conhecimentos do modelo de Von Krogh,
Nonaka e Ichijo (2001) refere-se a instilar a visão do conhecimento. Exercendo
papel crítico no processo, a visão do conhecimento enfatiza a importância da
criação de conhecimento como função organizacional e deve ser expressão do
comprometimento do topo da hierarquia da empresa. Ela determina o tipo e o
conteúdo de conhecimento a ser desenvolvido na empresa e orienta a busca
desse conhecimento em certas áreas e a construção de estoques de
conhecimento a serem utilizados para enfrentar futuros desafios.

Baseia-se na perspectiva construcionista de conhecimento como sendo uma
articulação social e deve ser compartilhada por toda a organização, devendo
possuir uma linguagem acessível, podendo assumir a forma de uma declaração
de missão, valores organizacionais, filosofia gerencial ou esboço estratégico,
porém se acrescentando a relação com conhecimento. Dessa forma, está
atrelada a estratégia de avanço da organização, enfatizando o desempenho e o
sucesso da empresa no futuro, mas com base nas condições vigentes e com
algum senso de passado (VON KROGH; NONAKA; ICHIJO, 2001).

Visto que é possível expressar uma visão de conhecimento de várias formas, sete
critérios caracterizariam a qualidade dessa visão, sendo: comprometimento com
uma trajetória; fecundidade; especificação do estilo da declaração de visão de
conhecimento; foco na reestruturação do sistema de conhecimentos vigentes;
foco na reestruturação do atual sistema de tarefas; comunicação de valores
externos e comprometimento com o desenvolvimento da competitividade (VON
KROGH; NONAKA; ICHIJO, 2001).
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O processo de instilar a visão de conhecimento apresenta variações de acordo
com a organização, com sua identidade e condições de negócio que determinam
o estilo da respectiva visão. Assim, abordagens gerenciais diferentes influenciam
nessa definição, sendo a visionária de 360º a mais eficaz, atendendo aos critérios
de qualidade apresentados (VON KROGH; NONAKA; ICHIJO, 2001).

Empresas visionárias de 360º reconhecem a extensão da criação do
conhecimento em toda a organização e incluem todos os níveis organizacionais
no processo de criação da visão do conhecimento que acontece em todas as
direções, canalizando sentimentos positivos e estimulando o comprometimento
dos membros (VON KROGH; NONAKA; ICHIJO, 2001).

Gerenciar conversas é o segundo capacitador do modelo de Von Krogh, Nonaka
e Ichijo (2001). As conversas nas organizações constituem “um dos melhores
meios para o compartilhamento e criação de conhecimento” (p. 156).
Caracterizam-se como base do conhecimento social das organizações e forma de
se converter conhecimento pessoal em temas disponíveis para outras pessoas. A
partir de conversas podem-se explorar novas ideias e refletir sobre pontos de
vista alheios. O intercâmbio de opiniões e crenças propiciado pelas conversas
constitui o primeiro passo da criação de conhecimento que é o compartilhamento
de conhecimentos tácitos dentro da microcomunidade.

Nesse contexto, as conversas têm o poder de conectar as ideias próprias de um
indivíduo às de outros participantes ampliando-as, abrindo espaços para
experimentações, possibilitando sua evolução em nível de conceitos, que podem
gerar protótipos, chegando a novos produtos ou serviços. Gerenciar conversas
constitui uma mecanismo que, segundo Von Krogh, Nonaka e Ichijo (2001), “afeta
não apenas o compartilhamento do conhecimento tácito, mas todas as fases do
processo de criação do conhecimento” (p. 157).

Quanto ao compartilhamento do conhecimento tácito, as conversas são o veículo
pelo qual o conhecimento individual expresso por ideias mentais e até mesmo a
linguagem corporal alcança o nível do grupo, potencializado por uma atmosfera
de alta confiança. As interações verbais abertas, por meio de conversas criativas
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com uso de metáforas e analogias baseadas na confiança e em uma atmosfera
de solicitude, geram os novos conceitos. Na justificação de conceitos, as
conversas giram entre críticas construtivas e julgamentos severos, com uso de
valores organizacionais e visão de conhecimento da empresa, inclusive com
pressupostos e valores ocultos, onde se eliminam conceitos inaceitáveis. A fase
de criação de protótipos utiliza principalmente conversas que confirmam
conhecimentos para explorar recursos das diferentes áreas organizacionais como
técnica, marketing, produção, finanças, entre outras. A amplitude dos temas
diminui, aumentando-se o foco, consequentemente, as conversas tornam-se
menos abertas. Finalmente, na nivelação de conhecimentos, as conversas visam
ao compartilhamento de conhecimentos e conceitos explícitos em toda a
empresa. Estas se voltam a ampliar, dessa vez, para além do grupo imediato que
construiu o protótipo, objetivando alcançar o maior número de indivíduos possível,
difundindo o conceito pela organização.

Von Krogh, Nonaka e Ichijo (2001) abordam também a questão do que
conceituam como quatro princípios norteadores do gerenciamento de boas
conversas sendo:

a) Estimular ativamente a participação (um gerente de conversas agindo
como mediador do grupo incentiva e facilita a participação de membros
desejáveis no debate, garantindo a diversidade de requisitos);
b) definir regras de etiquetas para conversas (estabelecimento de regras para
que o grupo possa interagir de maneira mais construtiva e produtiva,
resguardando o respeito e a solicitude mútua, características de um
contexto capacitante);
c) editar as conversas de maneira apropriada (gerenciamento das conversas
no sentido da criação de compreensão quanto a conceitos, convergindo e
reduzindo esse repertório a alguns conceitos-chave);
d) fomentar a linguagem inovadora (para se gerar conceitos inovadores que
expressem ideias inovadoras é necessária uma linguagem criativa com
atributos lúdicos, vívidos e ricos de significado).
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Segundo Von Krogh, Nonaka e Ichijo (2001, p. 182), “a capacitação para novos
conhecimentos depende da energia e do comprometimento duradouro da
organização quanto à criação de conhecimento”. Nesse sentido, mobilizar os
ativistas do conhecimento, o terceiro capacitador, constitui um ponto crítico no
processo, pois estes são atores importantes em pelo menos quatro das cinco
fases da criação de conhecimento.

No começo do processo de criação, os ativistas do conhecimento formam as
microcomunidades e atuam como facilitadores na criação e justificação de
conceitos e desenvolvimento de protótipos. Quanto à fase de nivelação de
conhecimentos, são fundamentais ao promover a energização e integração dos
esforços de criação de conhecimento. No que se refere ao compartilhamento de
conhecimento tácito, apesar de não se envolverem diretamente, atuam na
promoção do contexto capacitante como espaço de relacionamento onde estes
podem ser liberados (VON KROGH; NONAKA; ICHIJO, 2001).

O ativismo do conhecimento é uma atribuição ampla, podendo concentrar-se em
um departamento específico, em determinada pessoa ou situar-se em
departamentos ou funções já existentes. Da mesma forma, não se trata
obrigatoriamente de uma função para um gerente sênior, apesar de executivos
visionários desempenharem esse papel. Gerentes de nível médio também podem
atuar nesse sentido, sendo importantes na formação de microcomunidades e na
motivação dos trabalhadores, sendo mais úteis que redes virtuais no incentivo ao
compartilhamento. O aspecto ativista dos membros das equipes também é
importante, não sendo apenas responsabilidade dos gerentes. Os ativistas do
conhecimento possuem três papéis: catalisadores da criação do conhecimento,
coordenadores dos programas de criação do conhecimento e mercadores de
antevisões (VON KROGH; NONAKA; ICHIJO, 2001).

Como catalisadores da criação de conhecimento, os ativistas do conhecimento
agem como iniciadores de um processo de mudança organizacional a partir da
percepção de um impacto de prováveis eventos futuros. Essa ideia relaciona-se
ao conceito de que mudanças sociais e organizacionais geralmente exigem um
evento deflagrador que pode ser negativo ou positivo e que às vezes essas
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mudanças podem ser iniciadas por uma iniciativa pessoal (VON KROGH;
NONAKA; ICHIJO, 2001).

O segundo papel do ativista do conhecimento é o de coordenador das iniciativas
de criação de conhecimento, que diz respeito à facilitação da integração dos
vários processos de criação de conhecimento que se desenvolvem paralelamente
ou que já foram empreendidos dentro de uma organização, possibilitando que um
grupo possa se beneficiar das experiências de uma iniciativa que outro
empreendeu em relação ao desenvolvimento de um conceito ou protótipo
semelhante, evitando duplicidades ou redundâncias (VON KROGH; NONAKA;
ICHIJO, 2001).

Finalmente, para Von Krogh, Nonaka e Ichijo (2001), como mercadores de
antevisões, o ativista pode indicar a trajetória geral para a criação do
conhecimento, conectando a estratégia da empresa à sua visão de conhecimento.
Para

isso,

necessita

de

uma

compreensão

da

contribuição

de

cada

microcomunidade para o desenvolvimento da empresa e de como cada iniciativa
de criação de conhecimento contribui para o posicionamento estratégico desta.
Também deve buscar integrar a perspectiva de cada microcomunidade à da
empresa, sem descaracterizá-la, levando-a a melhorar suas contribuições,
compatibilizando-as às metas organizacionais e à visão de conhecimento global.

O ativismo do conhecimento tem a ver com capacitação e não com controle. Seus
esforços

concentram-se

na

coordenação

de

iniciativas

de

criação

de

conhecimento e exercem influência sobre esse processo, mas não os
determinam, pois dada a natureza imprevisível, fluida, dinâmica, em parte tácita,
ajustável à escalas, vinculada à indivíduos, propensa a reviravoltas decorrentes
de eventos inesperados e a retrocessos repentinos do conhecimento, este não se
enquadra em características de estabilidade e padronização, o que impede a
aplicação de procedimentos técnicos para o controle do seu desenvolvimento
(VON KROGH; NONAKA; ICHIJO, 2001).

Dessa forma, os verdadeiros ativistas do conhecimento devem adotar uma atitude
construcionista visando ao desenvolvimento do contexto capacitante (ou ba) e
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estabelecendo uma relação sensível e próxima das microcomunidades como
forma de facilitar os processos de criação de conhecimento em vez de tentar
controlá-lo, o que no máximo pode ser realizado quanto a conhecimentos
explícitos. Contudo, a grande chave para a vantagem competitiva e inovação
futura, segundo Von Krogh, Nonaka e Ichijo (2001), encontra-se no conhecimento
tácito.

O quarto capacitador do modelo de Von Krogh, Nonaka e Ichijo (2001), criar o
contexto adequado, relaciona-se diretamente às “estruturas organizacionais que
fomentem relacionamentos sólidos e colaboração eficaz” (p. 215) e reforcem a
interação entre conhecimentos tácitos e explícitos, inclusive a partir de fronteiras
internas e externas à empresa. O desenvolvimento da percepção do
conhecimento e da inovação como recursos para o sucesso competitivo levou à
constatação de que as estruturas organizacionais tradicionais necessitavam de
uma transformação, objetivando mais flexibilidade e adaptabilidade frente aos
novos desafios propostos por atividades de negócio em um mundo onde as
fronteiras são mais tênues, os relacionamentos mais complexos e o ambiente
competitivo mais fluido.

Observou-se a necessidade de se vincular novas estruturas a um contexto
capacitante adequado, potencializando a criação de conhecimentos em toda a
organização

de

maneira

eficaz,

superando

as

barreiras

pessoais

e

organizacionais quanto for possível. Segundo Von Krogh, Nonaka e Ichijo (2001),
o contexto capacitante influencia o compartilhamento do conhecimento tácito
dentro das microcomunidades e a criação de conceitos e protótipos, também
exercendo influência na justificação de conceitos.

O contexto capacitante é um fator que impulsiona a criação de conhecimento. E
sendo um espaço compartilhado que fundamenta esse processo a partir de
relacionamentos interativos, tal como uma rede envolvendo membros das
microcomunidades, setores e a organização como um todo, não diz respeito
apenas a espaços físicos e relacionamentos diretos. Refere-se também a
espaços virtuais e mentais e relações por meios digitais como e-mail e intranet,
mantendo-se o foco na criação de conhecimentos. Pode, então, surgir em uma
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reunião de departamento, pela internet, durante um exercício coletivo como
brainstorming ou até mesmo num encontro informal em que pode aflorar um
insight promissor. Esse ambiente capacitante é facilitado pelo relacionamento
solícito (VON KROGH; NONAKA; ICHIJO, 2001).

Uma

organização

diversificada

contém

vários

cenários

de

criação

de

conhecimento, ou seja, vários bas que se sobrepõem, porém de forma conectada
(inclusive virtualmente), formando um contexto capacitante geral ou basho, obtido
pelo compartilhamento, recriação e ampliação pela interação social em contextos
mais amplos (VON KROGH; NONAKA; ICHIJO, 2001).

Um contexto capacitante, ou ba, de acordo com Von Krogh, Nonaka e Ichijo
(2001), pode ser construído de forma intencional a partir do fornecimento do
espaço físico e conexões virtuais (redes de computador) pela alta administração
ou promovendo-se interações em seminários, equipes direcionadas a projetos ou
forças tarefa. Por outro lado, especialmente em ambientes baseados em
solicitude e convivência, podem favorecer o surgimento espontâneo de um ba.
Nesses casos, um gerente pode perceber e amoldar esse contexto com base no
entendimento da maneira como os membros deste interagem e fornecendo
condições como autonomia, caos criativo, redundância e variedade de requisitos,
de forma a torná-lo estimulante à externalização de conhecimentos tácitos,
convertendo-os em conhecimento social eficaz.

Para Von Krogh, Nonaka e Ichijo (2001), o contexto capacitante de uma empresa
pode ser pensado como um espaço de conhecimento em constante mutação,
sobreposição

e

transformação. Da mesma

forma,

diferentes

demandas

estratégicas requerem diferentes contextos capacitantes e, apesar dos contextos
capacitantes característicos da economia pós-industrial utilizarem muito os
ambientes virtuais, o ba ainda depende de trabalhadores, grupos e supervisão
dos gerentes.

Globalizar o conhecimento local, quinto e último capacitador do modelo, tem
como objetivo a difusão de conhecimentos para toda a organização ou
interorganizações, como no caso de multinacionais. Constitui um grande desafio e
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uma das maiores responsabilidades dos gerentes corporativos e locais, que
necessitam manter profunda cooperação. Relaciona-se diretamente à fase de
nivelação do conhecimento no modelo de criação de conhecimento de Nonaka e
Takeuchi (1997), promovendo o rompimento de barreiras físicas, culturais,
organizacionais e gerenciais e exercendo também impacto positivo sobre a
criação de microcomunidades, especialmente nas localidades foco para a
recepção dos conhecimentos.

A transferência de conhecimento é o foco da globalização do conhecimento local,
porém, deve-se ter consciência de que mesmo um conhecimento documentado
em detalhes de forma explícita, quando remetido a uma equipe destinatária
encarregada de reproduzi-lo com exatidão em outro âmbito, passará por uma
recriação. Não importa o quão completa seja considerada a documentação, uma
subsidiária do conhecimento irá promover experimentações e novas soluções
reinterpretando e violando o procedimento definido pela equipe de especialistas
corporativos que desenvolveram o processo. Por vezes, o gerente local pode
efetuar adaptações na implementação, porém de forma oculta em relação à
equipe de especialistas; e, por vezes, o processo de transmissão do
conhecimento gera resultados insatisfatórios sobre essa perspectiva pouco
cooperativa entre centro e subsidiária, comunicação e implementação (VON
KROGH; NONAKA; ICHIJO, 2001).

Sendo assim, a visão de conhecimento sob a perspectiva de commodity e
controle de transmissão mostra-se deficiente, devendo ser substituída por uma
que considere a essência do conhecimento como “processo criativo pragmático
de definição e execução de tarefas locais, para consecução de uma visão de
conhecimento mais ampla” (VON KROGH; NONAKA; ICHIJO, 2001, p. 258).
Percebe-se que um conhecimento transferido para alguma subsidiária necessita
de experimentação e de compatibilizar-se tanto com as inovações locais, quanto
com as exigências locais, clientes e tecnologias de fabricação.

Essa nova perspectiva desloca o objetivo do processo de globalização do
conhecimento local para a ampliação da capacidade de ação social, da
competência e do desempenho eficaz de tarefas, gerando vantagem competitiva
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para outras unidades locais, inclusive aumentando sua capacidade de
aproveitamento de oportunidades e de prevenção de ameaças. Dessa forma, o
conceito de globalização supera o de transmissão ao acrescentar as
circunstâncias locais no processo, considerando-se reinterpretações como forma
de recriar o conhecimento produzido pela sede corporativa nas unidades locais
em vez de simples imitação (VON KROGH; NONAKA; ICHIJO, 2001).

Sob uma perspectiva capacitante, Von Krogh, Nonaka e Ichijo (2001) salientam
que o conhecimento transferido de outras partes da empresa deve ser encarado
como fonte de inspiração e insights para que cada unidade local possa
desencadear seus próprios processos de criação de conhecimento, com base no
diálogo contínuo com especialistas de igual status.

A criação de um contexto capacitante baseado nos cinco capacitadores e
condições capacitadoras, como apresentado por Nonaka e Takeuchi (1997) e Von
Krogh, Nonaka e Ichijo (2001), são passos para se concretizar uma gestão
organizacional do conhecimento, tendo como pressuposto a constatação de que
uma organização não cria conhecimento por si só.

Corroborando esses pressupostos, as condições capacitadoras presentes no
modelo de criação de conhecimento de Nonaka e Takeuchi (1997) e os
capacitadores de Von Krogh, Nonaka e Ichijo (2001) constituíram o marco teórico
deste estudo, dando base para a etapa de análise dos dados coletados em
campo. A seguir, o capítulo 3 apresenta a estruturação metodológica do trabalho.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este capítulo tem como foco a apresentação dos procedimentos metodológicos
que foram utilizados como embasamento para a pesquisa de campo. Inicia-se,
então, pela caracterização da pesquisa quanto aos seus fins e meios, seguindo
pela unidade de análise e observação e sujeitos da pesquisa. Aborda, em
seguida, as técnicas de coleta de dados, os conceitos que deram apoio à
construção do instrumento de coleta e conclui com a estratégia de coleta e
análise dos dados primários.

3.1 Caracterização da pesquisa

Segundo Gil (2002, p. 17), uma pesquisa é um “procedimento racional e
sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são
propostos”. Uma pesquisa é caracterizada pela utilização de métodos, técnicas e
outros procedimentos científicos e se desenvolve por fases, desde a formulação
do problema até a apresentação de resultados. O método científico orienta de
forma sistemática a pesquisa científica. Dessa forma, objetiva dar validade ao
estudo a partir da possibilidade de verificação por outros autores, sendo esse
critério de validação pela reaplicação do método o que separa a metodologia
científica do senso comum.

De acordo com a conceituação de Gil (2002), esta pesquisa se destaca pelo seu
aspecto aplicado, quando se busca a solução de um problema prático ou a
realização de alguma tarefa de forma mais eficiente ou eficaz. Porém, segundo o
autor, toda pesquisa pode tanto levar à descoberta de princípios científicos quanto
ao fornecimento de conhecimentos passíveis de aplicação prática. Afirma, ainda,
que qualquer classificação se faz segundo algum critério e, no caso de pesquisas,
essa classificação geralmente relaciona-se aos objetivos gerais a serem
alcançados. Este estudo classifica-se:
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a) Quanto aos fins: como o estudo busca identificar as características de um
contexto capacitante e os capacitadores que influenciam a criação do
conhecimento organizacional presentes no ambiente de trabalho da
unidade de análise, a pesquisa é do tipo descritiva, como apresentada por
Gil (2002). Para esse autor, esse tipo de pesquisa objetiva a descrição das
características

de uma população

ou fenômeno definidos,

ou o

estabelecimento de relações entre variáveis. Destaca ainda que algumas
pesquisas descritivas vão além da simples identificação ou mesmo
proporcionam uma nova visão sobre um problema, aproximando-se, dessa
forma, de uma pesquisa exploratória. São incluídas neste tipo as pesquisas
que visam levantar opiniões, atitudes e crenças de uma população.
Corroborando essa ideia, Collis e Hussey (2005) destacam que esse tipo
de pesquisa trata da descrição do comportamento dos fenômenos,
identificando e obtendo informações sobre as características de um
determinado problema, população ou do estabelecimento de relações entre
variáveis sob estudo.
b) Quanto aos meios: como este estudo lida com uma única unidade
organizacional, a Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico
localizada na sede da UFSJ, utilizou-se o estudo de caso. Segundo Gil
(2002), esse tipo constitui-se na análise profunda e exaustiva de um ou
poucos objetos, buscando-se um conhecimento detalhado dos mesmos,
tendo como objetivo proporcionar visão global do problema ou identificar
possíveis fatores que o influenciam. Esse método de análise fundamenta
pesquisas em que se pretende explorar situações da vida real com limites
entre fenômeno e panorama não claramente definidos e que têm
propósitos como:
Preservar o caráter unitário do objeto estudado, descrever a situação do
contexto em que está sendo feita determinada investigação, formular
hipóteses ou desenvolver teorias e explicar variáveis causais de
determinado fenômeno em situações muito complexas que impeçam a
utilização de levantamentos e experimentos (GIL, 2002, p. 54).

Para Yin (2001), o estudo de caso é um processo empírico que investiga um
fenômeno contemporâneo no seu âmbito da vida real, especialmente quando os
limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. Parte do
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desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a coleta e a análise
de dados e relaciona-se a uma situação tecnicamente única, podendo embasarse em várias fontes de evidências, tais como bibliográficas, documentais,
observação direta, observação participante, entrevistas ou artefatos físicos, que
devem convergir em relação ao mesmo conjunto de fatos ou descobertas.

Devido aos objetivos geral e específicos da pesquisa e à quantidade de sujeitos e
dada a necessidade de compreensão das percepções dos agentes selecionados
e do cenário organizacional em profundidade, optou-se pela abordagem
qualitativa. Segundo Cooper e Schindler (2011, p. 164), esse tipo de abordagem
permite

ao

pesquisador

entender

com

profundidade

uma

situação,

“fundamentando estudos que visam percepções, motivações, sentimentos ou
comportamentos, os diferentes significados que as pessoas atribuem às suas
experiências e o como (processo) e por que (significado) as coisas acontecem”.

Esse autor destaca que as técnicas interpretativas da abordagem qualitativa
focam a descrição, decodificação e a apreensão de significados e não a
frequência dos eventos, como no caso das pesquisas quantitativas, podendo
obter dados de fontes diversas, tais como pessoas, organizações, textos,
ambientes, objetos, produtos, eventos ou acontecimentos.

3.2 Unidades de análise e observação e sujeitos da pesquisa

A unidade de análise escolhida foi a DICON do campus sede da UFSJ, localizada
em São João del Rei, MG, setor ligado ao trabalho com dados acadêmicos do
público discente da organização. A divisão em questão possui setores de apoio
nos demais campi, porém a parte de execução e processamento de informações
acontece de forma mais centralizada na sede, o que justifica a escolha por essa
unidade.

A unidade de observação limitou-se à categoria dos servidores técnicos
administrativos do quadro permanente alocados na DICON. Essa escolha
baseou-se no critério da característica funcional, que segundo a descrição de
atividades lida com a parte de atendimento e processamento dos dados
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acadêmicos da instituição ligados ao público discente. Dessa forma, acredita-se
que esses servidores detenham o conhecimento relacionado às atividades a que
se objetiva a pesquisa. Portanto, os sujeitos que constituem a unidade de
observação pesquisada é formada por 10 servidores técnicos administrativos e o
diretor da divisão, totalizando 11 participantes.

3.3 Técnicas de coleta de dados

Segundo Gil (2002), uma pesquisa possui um delineamento que diz respeito aos
procedimentos técnicos de coleta e análise de dados para seu desenvolvimento.
Dessa forma, pode-se classificar uma pesquisa pelo seu delineamento, mais
especificamente pelo procedimento de coleta de dados, que podem ser obtidos
via documentação ou por intermédio das pessoas.

Algumas pesquisas utilizam mais de uma técnica de coleta de dados de acordo
com suas características. Gil (2002) preconiza que obter dados mediante
procedimentos diversos é fundamental para garantir a qualidade dos resultados
obtidos, o que deve ser proveniente da convergência ou da divergência das
observações obtidas por diferentes procedimentos. Esse aspecto é que garante a
validade e significância ao estudo de caso, evitando que o estudo fique
subordinado à subjetividade do pesquisador.

Sob essa perspectiva, o presente trabalho baseou-se em diferentes fontes de
evidências. A primeira foi a pesquisa bibliográfica, que ofereceu subsídios para o
embasamento teórico sobre os principais conceitos norteadores da pesquisa de
campo, o desenvolvimento do instrumento de coleta de dados (no caso, o roteiro
de entrevista) e a análise dos dados obtidos da aplicação desse instrumento junto
à unidade de análise selecionada.

Para Gil (2002), a principal vantagem da pesquisa bibliográfica é a ampliação da
gama de fenômenos que um pesquisador pode abarcar em comparação a uma
pesquisa direta, principalmente se relacionada a dados muito dispersos pelo
espaço.
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O segundo tipo de fonte para a pesquisa foi a documental, expressa por
resoluções, regimentos, portarias, editais e comunicações internas, que
permitiram chegar a uma compreensão do tipo de conhecimento explícito que
rege as atividades dos servidores técnicos administrativos da DICON, com vias a
perceber como estes são interpretados e utilizados no dia-a-dia do setor, gerando
novos conhecimentos.

A pesquisa documental, de acordo com Gil (2002), assemelha-se à bibliográfica,
tendo como diferencial o tipo de fonte que no primeiro caso constitui-se de
contribuições de autores, enquanto a segunda compõe-se de material não
submetido a uma análise crítica, mas que oferece a vantagem de ser uma rica e
estável fonte de dados. Além disso, proporcionam uma outra visão do problema
que leva à sua verificação por outros meios.

A terceira fonte de dados utilizada foi a pesquisa de campo, que teve a entrevista
semiestruturada individual em profundidade (interação entre o pesquisador e um
único participante) como instrumento de coleta de dados. Segundo Gil (2002), a
pesquisa de campo originou-se na antropologia e procura o aprofundamento das
questões propostas. Baseia-se na análise da estrutura social de um único grupo
ou

comunidade,

ressaltando

a

interação

entre

componentes.

E

utiliza

especialmente técnicas de observação direta e entrevistas que visam a captar as
explicações e interpretações do que ocorre nesse grupo.

No estudo de campo, a maior parte do trabalho é realizada pessoalmente com
base na imersão na realidade da unidade de análise para compreender suas
regras e convenções de funcionamento, tendo com esta um contato direto. Esse
aprofundamento no cenário do grupo apresenta como vantagem a obtenção de
resultados fidedignos, pois aumenta a probabilidade de respostas confiáveis por
parte dos sujeitos analisados.

Optou-se pela entrevista como instrumento de coleta de dados devido ao objetivo
de perceber a compreensão dos servidores técnicos administrativos e do chefe da
divisão

acerca

dos

conceitos

sobre

conhecimento,

socialização

de

conhecimentos, contexto capacitante e criação de conhecimento organizacional
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na instituição. Gil (2002, p. 115) considera a entrevista uma técnica de coleta de
dados “que envolve duas pessoas numa situação face a face em que uma delas
formula questões e a outra responde”.

Esse autor destaca que a entrevista constitui-se em um instrumento interrogativo
que possibilita a obtenção de dados sob o ponto de vista do pesquisado, sendo
adequada para obtenção de informações sobre o que os sujeitos sabem,
acreditam, fazem ou fizeram, bem como acerca das suas explicações ou razões a
respeito das coisas precedentes. As perguntas relacionadas a fatos são as de
mais fácil obtenção em contraposição às que envolvem sentimentos, crenças ou
padrões de ação, que exigem mais cuidado de elaboração, análise e
interpretação. A entrevista ainda apresenta as vantagens de poder ser aplicada
mais amplamente, inclusive a pessoas analfabetas. Também possibilita o auxílio
do entrevistado quanto ao não entendimento das questões e a análise de suas
expressões não verbais durante o procedimento.

Para Yin (2001), as entrevistas são fontes essenciais para um estudo de caso, por
lidar com questões humanas. Podem levar a interpretações importantes sobre
determinada situação e mesmo apresentar caminhos para a compreensão da
história anterior à situação, contribuindo para a identificação de outras fontes
relevantes de evidências. Porém, por se tratar de “relatórios verbais”, exigem
cuidados do pesquisador para lidar com limitações do tipo preconceitos, memória
fraca, articulação pobre ou imprecisa por parte do respondente, o que pode ser
minimizado pela busca de outras fontes corroborativas de evidências.

Para o procedimento de coleta de dados desse estudo, as entrevistas foram
aplicadas pelo próprio pesquisador com base no roteiro semiestruturado
desenvolvido para a pesquisa de campo, que consta de 15 questões principais.
As entrevistas ficaram concentradas em dois dias (seis entrevistas no primeiro e
cinco no segundo dia) e durante o período de trabalho dos entrevistados, entre 9h
e 17h.

Foi utilizada uma sala reservada, aparte da DICON, sendo que o diretor da
divisão foi o primeiro a ser submetido ao processo. Por sua vez, as entrevistas
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foram gravadas em áudio com a permissão dos entrevistados e tiveram duração
média de 30 minutos, tendo apenas o Entrevistado 6 extrapolado em muito esta
média, com uma duração de 1h28m (uma hora e vinte oito minutos).

Após as entrevistas, os arquivos de áudio gerados foram transcritos individual e
literalmente para um software de edição de textos, também pelo próprio
pesquisador. O resultado deste trabalho constituiu, juntamente com o referencial
teórico, a base para a análise de resultados, detalhada no capítulo 5 deste
estudo.

Destaca-se nesse procedimento de coleta a boa receptividade, tanto do diretor da
divisão quanto dos técnicos administrativos participantes, que mostraram-se
interessados e colaborativos, o que contribuiu em muito para a execução dessa
etapa do trabalho.

3.4 Instrumento para a coleta de dados primários

Para a construção do roteiro de entrevista, seguiu-se a teoria de Nonaka e
Takeuchi (1997) no tocante aos quatro modos de conversão do conhecimento, as
cinco condições capacitadoras e as cinco fases do modelo de criação do
conhecimento organizacional. Combinou-se essa teoria com a obra de Von Krogh,
Nonaka e Ichijo (2001), que trata dos conceitos de contexto capacitante,
capacitação para o conhecimento e nos cinco capacitadores facilitadores da
construção do conhecimento.

O foco concentrou-se em captar a percepção dos sujeitos da pesquisa quanto aos
conceitos

relacionados

a

conhecimento,

conhecimento

organizacional,

socialização de conhecimentos e criação de conhecimentos. A partir da
percepção desses conceitos fundamentais, buscou-se investigar a existência de
um contexto capacitante a partir da existência (ou não) de condições
capacitadoras,

como

apresentado

por

Nonaka

e

Takeuchi

(1997),

e

capacitadores, teorizados por Von Krogh, Nonaka e Ichijo (2001). Finalmente,
buscou-se investigar como a unidade de análise trata a questão da criação de
conhecimento organizacional.
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Nesse sentido, buscou-se uma união das teorias de Nonaka e Takeuchi (1997) e
Von Krogh, Nonaka e Ichijo (2001) a partir da percepção da complementaridade
dos conceitos de condições capacitadoras e capacitadores como componentes de
um cenário apropriado para o surgimento de novos conhecimentos, passíveis de
se

tornarem

organizacionais.

Assim,

o

roteiro

semiestruturado

que foi

desenvolvido pelo autor desta pesquisa para a coleta dos dados em campo visou
abordar essas duas teorias, investigando as cinco condições capacitadoras e dos
cinco capacitadores.

Devido à escolha por entrevistas semiestruturadas individuais como método de
coleta de dados para a pesquisa de campo, o QUADRO 1 apresenta os conceitos
e respectivos autores que fundamentaram teoricamente as questões do roteiro de
entrevistas, relacionando-os com cada objetivo específico/questão.
QUADRO 1 – Principais fundamentações das questões do roteiro de entrevistas - continua
Conceito/
Utilização
Informação/
conhecimento
Objetivo
específico 1

Descrição

Autores

Informação:
dados
submetidos
a
processamento, Nonaka e Takeuchi (1997)
interpretação ou manipulação manual ou por softwares Von Krogh, Nonaka e
computadorizados, organização e consolidação segundo um Ichijo (2001)
propósito e intenção definido previamente. Meio material Davenport, Prusak (2003)
necessário para extrair e construir o conhecimento.
Sordi (2008)

Conhecimento: é o novo saber, resultante de análises e
reflexões de informações segundo valores e modelo mental
daquele que o desenvolve. Relaciona-se à ação humana,
possui sempre uma finalidade e está ligado a aspectos
subjetivos dos indivíduos como crenças, experiências,
valores e ideias. Possui duas perspectivas, tácita e explícita.
Conhecimento Unidade de conhecimentos advindos dos membros de uma
organizacional organização composto de experiências, ideias e modelos
mentais, além de registros como manuais, normas e
Objetivo
processos próprios, capaz de se tornar recurso e ativo
específico 1
intangível quando compartilhado e externalizado, podendo
Questão 2
gerar novos produtos, serviços ou processos.
Criação de
Processo de compartilhamento e externalização de
conhecimentos conhecimentos individuais para registro e posterior
Objetivo
internalização. Conversão de conhecimento.
específico 1
Questão 3
Questão 1

Nonaka e Takeuchi (1997)
Von Krogh, Nonaka e
Ichijo (2001)
Spender (2001)
Mafra Pereira (2005)
Goldman (2010)
Nonaka e Takeuchi (1997)
Von Krogh, Nonaka e
Ichijo (2001).
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QUADRO 1 – Principais fundamentações das questões do roteiro de entrevistas - continua
Conceito/
Utilização
Contexto/
ambiente
capacitante

Descrição

Autores

Ambiente organizacional incentivado por atitudes positivas Nonaka e Noburu (1998)
da administração e baseado em um estilo cooperativo, uso Von Krogh, Nonaka e
de atividades em rede, construção de equipes e apoio ao Ichijo (2001)
aprendizado, fruto de relacionamentos fortes construídos
Objetivo
sobre sentimentos como o de solicitude, ajuda mútua,
específico 1
compartilhamento de conhecimentos formando assim
Questões 4 e 5 equipes de trabalho comprometidas com a organização e
com o desenvolvimento conjunto dos seus membros.
Potencializa o processo de surgimento de novos
conhecimentos, base para a gestão do conhecimento.
Socialização de Processo pelo qual conhecimentos detidos de maneira Nonaka e Takeuchi (1997)
conhecimentos exclusiva por membros de uma organização podem ser
Objetivo
externalizados e compartilhados, pela prática, aprendizado,
Específico 2
experimentação, reflexão e síntese, tornando-se passíveis
Questão 6
de constituir novos conhecimentos.
Capacitadores Componentes
do
contexto/ambiente
organizacional Nonaka e Takeuchi (1997)
Objetivo
capazes de facilitar, estimular e potencializar o processo de Von Krogh, Nonaka e
específico 3
criação do conhecimento.
Ichijo (2001)
Capacitador 1: Intenção: visão do tipo de conhecimento que se deseja Nonaka e Takeuchi (1997)
intenção/
desenvolver e operacionalizar por meio de um sistema Von Krogh, Nonaka e
instilar a visão do gerencial. É a partir dessa visão que se pode avaliar o valor Ichijo (2001)
conhecimento do conhecimento que está se construindo.
Objetivo
Instilar a visão de conhecimento: determina o tipo e o
específico 3
conteúdo de conhecimento a ser desenvolvido na empresa
Questão 7
e enfatiza a importância da criação de conhecimento como
função organizacional.
Capacitador 2: 8. Gerenciar conversas: um dos melhores meios para o Von Krogh, Nonaka e
Gerenciar
compartilhamento e criação de conhecimento, as conversas Ichijo (2001)
conversas/
caracterizam-se como base do conhecimento social das
Objetivo
organizações e forma de se converter conhecimento
específico 3
pessoal em temas disponíveis para outras pessoas.
Questão 8
Capacitador 2: 9. Autonomia: fornecida pela administração aumenta o Nonaka e Takeuchi (1997)
Autonomia
comprometimento e a flexibilidade em adquirir, interpretar e
Objetivo
relacionar informações, gerar ideias novas e difundi-las
específico 3
dentro da equipe, tornando-as organizacionais a partir da
Questão 9
capacidade autoorganizativa e automotivadora.
Capacitador 3: 10. Mobilizar os ativistas do conhecimento: esforço Von Krogh, Nonaka e
mobilizar os
organizacional para estimular profissionais com perfil Ichijo (2001)
ativistas do
ativista do conhecimento, que tem a ver com capacitação e
conhecimento/ coordenação de iniciativas de criação de conhecimento,
liderando o processo.
Objetivo
Advinda de uma crise real ou introduzido pela alta
específico 3
administração a partir de uma meta desafiadora que leva os
indivíduos a um estado de reflexão para ação em prol da
Questão 10
definição e solução da situação crise.
Capacitador 4: 11. Criar o contexto adequado: estruturas organizacionais Von Krogh, Nonaka e
criar o contexto que fomentem relacionamentos sólidos e colaboração Ichijo (2001)
adequado
eficaz e reforcem a interação entre conhecimentos tácitos e
Objetivo
explícitos gerados no interior da organização.
específico 3
Questão 11
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QUADRO 1 – Principais fundamentações das questões do roteiro de entrevistas - conclui
Conceito/
Utilização
Capacitador 3:

Descrição

Autores

12. Flutuação e caos criativo: processo de se observar as Nonaka e Takeuchi (1997)
tendências do ambiente externo a fim de se explorar
Flutuação e
ambiguidades, redundâncias ou ruídos desses sinais para
caos criativo
aprimorar o próprio sistema de conhecimento. Sentimento
de tensão externo advindo de uma crise real ou introduzido
Objetivo
pela alta administração com base em uma meta desafiadora
Específico 3
que leva os indivíduos a um estado de reflexão para ação
em prol da definição e solução da situação crise. Tira o
Questão 12
funcionário do seu estado de comodismo e leva-o à criação
de novos conceitos e teorias.
Capacitadores 13. Redundância: processo de superposição de informações Nonaka e Takeuchi (1997)
4 e 5:
a respeito de um mesmo tema afim de gerar pontos de vista
4.Redundância/ e perspectivas adicionais a respeito do mesmo tema.
5.Variedade de
requisitos
13. Variedade de requisitos: diversidade interna advinda de
um corpo funcional com múltiplas formações e experiências
Objetivo
capaz de fornecer mais capacidade adaptativa em relação
específico 3
ao ambiente externo.
Questão 13
Capacitador 5: 14. Globalização do conhecimento local: difusão de Von Krogh, Nonaka e
Globalização do conhecimentos gerados para toda a organização ou Ichijo (2001)
conhecimento interorganizações,
reutilizando
conhecimentos
e
local
incentivando a criação de novos.
Objetivo
específico 3
Questões 14
Criação de
conhecimento
organizacional

15. Conjunto de procedimentos organizacionais que Nonaka e Takeuchi (1997)
possibilitam
captar,
organizar
e
sistematizar
os Von Krogh, Nonaka e
conhecimentos individuais e coletivos internos da empresa, Ichijo (2001)
possibilitando a criação de um arcabouço de conhecimentos Terra (2010)
passíveis de reutilização por outros membros, tornando-os
“organizacionais”.

Objetivo
específico 4
Questão 15
Fonte: elaborado pelo autor.

Com base nos construtos apresentados no QUADRO 1 desenvolveram-se as
questões constituidoras do roteiro de entrevistas semiestruturado, apresentado no
APÊNDICE A deste trabalho, sendo o mesmo de autoria do pesquisador e
constituindo uma contribuição efetiva derivada dessa dissertação.

3.5 Estratégia de análise de dados

Gil (2002) enfatiza que tendo o estudo de caso mais variedade de procedimentos
de coleta de dados, o processo de análise e interpretação pode também envolver
diferentes modelos, porém mantendo a natureza predominantemente qualitativa.
O mais importante nesse processo é a preservação da totalidade da unidade
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social. Outro aspecto é o desenvolvimento de um quadro de referências teóricas
para embasar cada conceito a fim de que o pesquisador não faça especulações
no momento da análise.

Para atender ao objetivo de identificar a percepção dos servidores quanto aos
elementos referentes a conhecimento, criação de conhecimento organizacional,
contexto capacitante e capacitadores de um contexto capacitante, foco da
pesquisa, a análise dos dados baseou-se no critério qualitativo de análise de
conteúdo dos dados colhidos através das 11 entrevistas aplicadas junto aos
sujeitos da pesquisa. Segundo Cooper e Schindler (2011), a análise de conteúdo
mede o conteúdo semântico da mensagem, incluindo seu conteúdo latente,
manifesto e significado simbólico das mensagens. Devido à sua flexibilidade e
amplitude, pode ser usada como uma metodologia ou como técnica para um
problema específico.

A análise de conteúdo parte do pressuposto de que em qualquer mensagem
escrita é possível a contagem de letras, palavras ou frases passíveis de
categorização, descrição quanto à sua estrutura lógica de expressões, verificação
de associações, conotações, denotações, aspectos persuasivos ou interpretações
psiquiátricas, sociológicas e políticas.

Segundo Cooper e Schindler (2011), a análise de conteúdo pode ser aplicada a
dados escritos, em áudio, oriundos de experimentos, observações, levantamentos
e estudos de dados secundários, permitindo analisar dados coletados de grupos
de discussão, transcrições de entrevistas e respostas de questões abertas. Essa
metodologia centra-se em um processo sistemático que objetiva codificar e extrair
inferências de um texto verbal ou escrito. Inicia-se pela determinação de quais
unidades de dados serão analisadas. Segundo Cooper e Schindler (2011), têm-se
quatro tipos de unidades de dados:

a) Sintáticas: determinação de palavras mais usadas, buscando-se o
significado que seu uso revela;
b) referenciais: uso de expressões para descrever um objeto, fato, pessoa,
que pode ser codificado para análise;
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c) proposicionais: afirmações sobre um objeto, pessoa ou fato que carregam
significados sobre o mesmo;
d) temáticas: abstrações de nível mais alto inferidas do texto e de seu
contexto.

Como vantagens à análise de conteúdo, esses autores destacam que essa
metodologia promove uma proteção contra a percepção seletiva do conteúdo,
garante a aplicação de critérios de confiabilidade e validade e é ajustável a
sistemas de computador capazes de avaliar relevância de termos e percepções.
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4 A ORGANIZAÇÃO OBJETO DA PESQUISA

Este capítulo tem por objetivo apresentar a unidade de análise selecionada para a
pesquisa de campo, no caso, a Divisão de Acompanhamento e Controle
Acadêmico (DICON), setor integrante da Universidade Federal de São João del
Rei. Está dividido em duas partes. Na primeira, apresenta-se a instituição UFSJ e
na segunda a DICON.

4.1 A Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ)

A Universidade Federal de São João del Rei, centro de formação superior federal,
originou-se, na década de 1980, da união de três instituições de ensino superior
existentes no município de São João del-Rei, Minas Gerais, sendo estas a
Faculdade Dom Bosco de Filosofia, Ciências e Letras, a Faculdade de Ciências
Econômicas, Administrativas e Contábeis e a Faculdade de Engenharia Industrial.

A então Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei (FUNREI), após a
assinatura da Lei nº 7.555 de 18 de dezembro de 1986, pelo Presidente José
Sarney, em 19 de abril de 2002 foi transformada em Universidade Federal de São
João del-Rei, pela Lei 10.425 no governo de Fernando Henrique Cardoso com
três campi, sendo eles: Dom Bosco, Santo Antônio e Tancredo Neves, além do
Centro Cultural Risoleta Neves, mais conhecido como “Solar da Baronesa”, todos
na cidade de São João del Rei, Minas Gerais.

A partir do ano de 2008, aderindo ao Programa de Apoio a Planos de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), a UFSJ iniciou
um processo de expansão em sua estrutura tanto física quanto em número de
vagas, cursos, campi e servidores. A iniciativa em aderir ao programa REUNI se
deu oficialmente pela Resolução nº 033, de 22 de outubro de 2007 (UFSJ, 2007),
aprovada pelo Conselho Universitário (CONSU).
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A expansão da universidade a evidencia cada vez mais em diferentes partes do
estado de Minas Gerais e também do território nacional, por atender a
ingressantes de diversas localidades e se constituir como mais uma possibilidade
para aqueles que buscam uma formação em nível superior em uma gama de
cursos oferecidos e na diversidade de áreas atendidas de forma gratuita.

A participação no programa REUNI tem contribuído muito para esse movimento
de expansão por meio de investimentos em infraestrutura, material didático e
equipamentos tecnológicos. E tem, consequentemente, levado a um crescimento
acadêmico e administrativo a partir de novos concursos para técnicos e
professores,

aumento

no

número

de

licitações,

acordos

e

convênios

internacionais e a aquisição de um número maior de bolsas de incentivo à
pesquisa,

financiadas

por

órgãos

de

fomento,

como

Coordenação

de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) e Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

A criação de três novos campi permitiu à universidade ampliar sua atuação nas
regiões do interior de Minas Gerais, mais especificamente nas cidades de Ouro
Branco (Alto Paraopeba), Divinópolis (Centro-Oeste Dona Lindu) e Sete Lagoas.

Cada um dos campi avançados possui uma grade de cursos focada em áreas
específicas. O campus Alto Paraopeba abrange os cursos de Engenharia de
Telecomunicações, Engenharia de Mecatrônica, Engenharia Química, Engenharia
de Bioprocessos e Engenharia Civil. Segundo a Resolução do CONSU nº 003, de
18/02/2008, suas atividades buscam tornar o campus um ambiente voltado para o
desenvolvimento tecnológico e a universalização de ferramentas informatizadas e
que dialoguem com a globalização cultural, econômica e social. Está situado na
cidade de Ouro Branco, região conhecida por suas atividades industriais como o
aço, onde se localiza a siderúrgica Gerdau Açominas S.A., colaboradora da UFSJ
na execução dos estágios de cursos.

O campus Centro-Oeste Dona Lindu concentra quatro cursos voltados para a
área de saúde, sendo: Bioquímica, Enfermagem, Farmácia e Medicina, todos em
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regime integral. Segundo as diretrizes gerais do campus Dona Lindu aprovadas
pela Resolução nº 002, de 18/12/2008, do CONSU, os quatro cursos têm como
objetivo formar um modelo integrador de ensino, no qual os estudantes egressos
terão um perfil básico comum, estando aptos a atuar dentro das perspectivas da
saúde coletiva em suas múltiplas dimensões.

Ainda de acordo com as Resoluções do Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão (CONEP) nº 14 e nº 15, de 17/06/2009, que aprovam os projetos de
cursos da Medicina e Enfermagem, a cidade de Divinópolis possui 41
estabelecimentos públicos de saúde e a instalação do campus foi resultado de
estudos do perfil social da região e seus indicadores de saúde, visando a
contribuir para a melhoria dos serviços hospitalares.

Sete Lagoas sedia um campus da UFSJ que possui os cursos de Engenharia
Agronômica e Engenharia de Alimentos, focados em um contexto regional voltado
para o desenvolvimento das ciências agrárias e de alimentos e que também tem
como fonte de pesquisa e desenvolvimento tecnológico a Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), colaboradora na implantação do campus
universitário na cidade.

De acordo com dados da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento
(PPLAN), responsável pela emissão do relatório “UFSJ em Números”, que
apresenta indicadores de desenvolvimento anual da instituição sobre o ensino, a
UFSJ possui o equivalente a 588 docentes, sendo assim distribuídos conforme
titulação: 13 docentes com titulação de graduação, um aperfeiçoamento, 170
docentes com titulação de mestrado e 389 com doutorado. Esses números
mostram que 66,1% dos professores da UFSJ possuem doutorado. Quanto ao
total de técnicos, a universidade possui 416 técnicos desenvolvendo trabalhos
administrativos nas diferentes divisões, núcleos, secretarias e nas pró-reitorias da
universidade.

A UFSJ abrange área total de 1.295.694 m², sendo 153.960 m² de área
construída, distribuída em 49.019 m² de área destinada a atividades acadêmicas;
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5.213 m² de área administrativa; 36.295 m² de área destinada a atividades
esportivas; 63.431 m² ocupadas de outras formas.

Segundo dados de janeiro do ano de 2013 da Pró-reitoria de Planejamento, a
universidade atende o total de 10.262 alunos distribuídos em 47 cursos de
graduação superior presencial, sendo 2.314 alunos nos sete cursos do campus
Santo Antônio, 1.769 alunos em 11 cursos no campus Don Bosco, 2.226 alunos
em 13 cursos no campus Tancredo Neves, 1.996 alunos em 10 cursos no campus
Alto Paropeba, em Ouro Branco, 1.327 alunos em quatro cursos no campus
Centro-Oeste Dona Lindu e 630 alunos em dois cursos no campus de Sete
Lagoas. Possui, ainda, segundo dados de 2011, 15 cursos de pós-graduação
presenciais stricto sensu, seis cursos de pós-graduação lato sensu e três
graduações à distância.

A FIG. 4 apresenta o número de alunos em cursos de pós-graduação presenciais
stricto sensu e o respectivo campus de lotação de cada curso em 2011, sendo:
CDB: Campus Don Bosco; CSA: Campus Santo Antônio; CCO: Campus Centro
Oeste; e CAP: Campus Alto Paraopeba.
FIGURA 4 - Número de alunos da pós-graduação stricto sensu da UFSJ

Fonte: UFSJ em Números - Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento (PPLAN), 2011.
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A FIG. 5 mostra as vagas da pós-graduação lato sensu da UFSJ.
FIGURA 5 - Número de alunos da pós-graduação lato sensu da UFSJ

Fonte: UFSJ em Números - Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento (PPLAN), 2011.

Na FIG. 6 apresentam-se os cursos de graduação oferecidos pela modalidade “a
distância”.
FIGURA 6 - Número de alunos da graduação a distância da UFSJ

CURSOS DE GRADUÇÃO A DISTÂNCIA - EAD (3)
CURSO

NÚMERO DE ALUNOS

Administração Pública

816

Matemática Licenciatura

904

Pedagogia Licenciatura

871

TOTAL DE ALUNOS EAD

2591

Fonte: UFSJ, Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento (PPLAN), 2013.

O crescimento da universidade tem sido expressivo em relação a número de
alunos e cursos, principalmente em relação aos cursos da graduação. A
universidade aderiu recentemente ao Sistema Integrado de Seleção Unificado
(SISU), pondo fim aos processos de vestibular. Dessa forma, atualmente 100%
das vagas dos cursos de graduação são preenchidas com base no Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM) e a entrada de novos alunos acontece duas
vezes por ano. A UFSJ também possui entrada de egressos por meio de
programas de Transferência Externa e Obtenção de Novo Título (programa
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PROTAP). Para a administração de cada campus, essa expansão se configura
como um desafio constante na administração de espaços físicos e servidores.

4.2 A Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico (DICON)

A Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico (DICON) é o órgão da
UFSJ que tem o papel de organizar, supervisionar e executar os processos de
admissão, registro e controle acadêmico. Portanto, acompanha a vida escolar dos
discentes, desde seu ingresso na UFSJ, registrando dados e fornecendo
documentos

e

serviços

solicitados

por

estes,

ex-discentes,

docentes,

coordenadores de curso e comunidade externa, dentro dos limites de sua
atuação. Está presente em todos os campi da UFSJ, tendo sua sede no campus
Santo Antônio, em São João del Rei, que concentra a parte principal de
processamento de dados acadêmicos e expedição e registro de diplomas.

A DICON sede divide-se em três subsetores: setor de atendimento (SEASA);
Setor de Registro de Diploma (SERDI); e Setor de Processamento (SEPCE), além
de ser o local onde se encontra a diretoria geral da divisão. Possui 17 servidores
na sede, sendo dois cedidos pela prefeitura, quatro terceirizados e 11 efetivos
concursados além do diretor da divisão.

Inicialmente vinculada à Vice-Diretoria Acadêmica da FUNREI, atualmente a
DICON está ligada à Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) de graduação, órgão da
reitoria para assuntos de ensino de graduação. Em articulação com os
departamentos, as coordenadorias de curso e órgãos da administração central, a
PROEN coordena a formulação e a implementação de políticas para o ensino de
graduação e as atividades dos órgãos executores dessas políticas.

As atividades da DICON concentram-se basicamente em três linhas:

a) Prestação de informações acadêmicas à comunidade interna e externa da
UFSJ, como: formulários e documentos para informação de alunos;
fornecimento de documentos como históricos, atestados em geral; registro
do resultado de trancamento, cancelamento e desvinculação de alunos;
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coordenação e execução do serviço de estatística escolar; diplomas,
atendimento ao público que busca informações sobre cursos da UFSJ;
b) organização

de

procedimentos

acadêmicos

da

instituição,

como:

planejamento e execução do trabalho de matrícula de calouros;
processamento de transferências expedidas e recebidas, inclusive
intercâmbio

de

alunos

entre

universidades

no

Brasil

e

exterior;

coordenação e execução dos processos de colação de grau;
c) manutenção dos bancos de dados acadêmicos da UFSJ: elaboração de
roteiros, atualização do cadastro acadêmico; organização e atualização do
arquivo dos programas das disciplinas dos cursos de graduação e pósgraduação;

encaminhamento

de

processos

que

precisam

do

pronunciamento dos colegiados do curso; execução e registro de
dispensas de unidades cursadas em outras instituições; inscrição em
unidades curriculares; expedição e revalidação de diplomas; organização,
atualização e preservação dos arquivos de documentação de alunos; entre
outros.

Cabem ao diretor da DICON as atividades de gestão da divisão, tais como:

a) Planejar, supervisionar, coordenar e avaliar as atividades desenvolvidas
pela divisão e administrar e avaliar recursos humanos da divisão
b) orientar e assegurar o cumprimento das exigências legais no âmbito de
suas competências;
c) propor normas e metodologias para melhoria dos programas e atividades
dos setores;
d) providenciar a aquisição de equipamentos e materiais necessários às
atividades;
e) elaborar proposta de calendário escolar e providenciar sua emissão;
f) garantir fluxo dos documentos de responsabilidade da divisão;
g) elaborar e administrar o orçamento da divisão;
h) propor e/ou executar treinamentos para servidores da divisão;
i) assinar termos próprios de colação de grau dentro de sua competência;
j) elaborar relatório anual da divisão e executar tarefas correlatas
necessárias ao desempenho de sua função.
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5 ANÁLISE DE RESULTADOS

Este capítulo tem como objetivo apresentar os resultados da coleta de dados
realizada na pesquisa de campo.

Segundo a metodologia proposta no capítulo 3, este capítulo foi estruturado em
cinco seções, sendo a primeira uma caracterização do perfil dos sujeitos da
pesquisa e as quatro restantes ordenadas de acordo com a análise de cada
objetivo específico proposto. Os dados coletados foram organizados, a partir das
entrevistas, em tabelas, sendo ressaltados os pontos principais das entrevistas de
cada sujeito de forma não literal, mas conservando o sentido principal de cada
resposta. Em seguida, foram tecidos comentários com devidas citações literais
dos entrevistados quanto aos objetivos, relacionando as respostas à literatura que
constituiu o marco teórico do trabalho.

Os entrevistados não tiveram seus nomes citados, sendo apresentados como
Entrevistados de 1 a 11 – E1 a E11. Nessa organização, o diretor da DICON foi
identificado como Entrevistado 1 – E1 e os servidores técnicos administrativos
como Entrevistados de 2 a 11 – E2 a E11.

5.1 Perfil dos sujeitos da pesquisa

Foram entrevistados 10 dos 11 servidores do quadro efetivo que compõe a
DICON na sede da UFSJ mais o diretor da divisão totalizando 11 respondentes.
Desses, quatro são do sexo masculino e sete do sexo feminino.

Em relação à formação acadêmica, a maioria dos servidores da DICON possui
pós-graduação lato senso (quatro entrevistados) ou nível superior completo (três
entrevistados). Quanto ao tempo de serviço, os servidores da DICON
entrevistados dividem-se principalmente entre membros novatos com até dois
anos (seis entrevistados) e membros experientes com 10 anos ou mais no setor.
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No que tange aos subsetores, a maioria dos sujeitos da pesquisa (oito
entrevistados) atuam no setor de processamento – SEPCE, sendo os demais, 1
pertence ao setor de atendimento – SEASA; 1 ao setor de registro de diplomas –
SERDI, e o diretor da divisão. Por sua vez, o servidor que não participou da
entrevista por motivo de férias atua no setor de registro de diplomas - SERDI. O
QUADRO 2 concentra os principais dados relacionados ao perfil de cada
respondente.
QUADRO 2 – Perfil dos sujeitos da pesquisa
Tempo de
Nome

Setor

Sexo

Idade

Serviço no

Formação

setor
Entrevistado 1

Diretor

Masculino

49 anos

13 anos

Especialista em Gestão
Pública.

Entrevistado 2

Sepce

Masculino

51 anos

31 anos

Nível médio.

Entrevistado 3

Sepce

Feminino

48 anos

14 anos

Especialista em Gestão
Universitária.

Entrevistado 4

Serdi

Feminino

23 anos

1,5 anos

Graduada em Letras.

Entrevistado 5

Sepce

Feminino

25 anos

5 meses

Especialista em Análises
Clínicas.

Entrevistado 6

Seasa

Masculino

53 anos

8 anos

Especialista em Gestão
Ambiental

Entrevistado 7

Sepce

Feminino

43 anos

9 anos

Mestranda em Educação.

Entrevistado 8

Sepce

Masculino

41 anos

2,5 meses

Tecnólogo em Processos
Gerenciais.

Entrevistado 9

Sepce

Feminino

39 anos

1 ano

Graduada em Administração

Entrevistado 10

Sepce

Feminino

30 anos

2 anos

Graduada em Administração

Entrevistado 11

Sepce

Feminino

22 anos

1 ano

Graduanda em Direito

Fonte: Dados da pesquisa.

5.2

Percepções

quanto

a

informação,

conhecimento,

conhecimento

organizacional, criação de conhecimentos e contexto capacitante

O primeiro construto analisado, referente ao objetivo específico 1, buscou captar a
perspectiva

dos

entrevistados

quanto

aos

conceitos

de

informação

e

conhecimento, segundo a definição de autores que deram sustentação a este
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trabalho, como Nonaka e Takeuchi (1997), Von Krogh, Nonaka e Ichijo (2001),
Davenport, Prusak (2003) e Sordi (2008). Nesse sentido, o QUADRO 3 apresenta
os principais aspectos relatados pelos entrevistados quanto a esses conceitos.
QUADRO 3 - Objetivo específico 1: Construto informação e conhecimento - continua
Entrevistado
Pontos principais
E1
 Considera informação tudo que se vê, lê e aprende voltado p/ a área que se deseja.
 Informação na DICON são as normas, regras, resoluções, regimentos, tudo que
normatiza as situações acadêmicas.
 Quanto ao conhecimento, tudo que se vê, lê e aprende pode se tornar
conhecimento.
 Na DICON o conhecimento advém das experiências da rotina e da normatização
que rege a divisão.
 Concorda que experiências, ideias e “saber fazer” constituem conhecimento. A
experiência pessoal leva a interpretações das normas e a mudanças.
E2
 Percebe Informação como algo que responde a um questionamento de uma pessoa
que busca o setor.
 Conhecimento: detido pela pessoa que fornece a informação, que deve construir o
conhecimento para saber informar.
 Concorda que experiências, ideias e “saber fazer” constituem conhecimento,
dizendo que o conhecimento vai sendo acumulado com a experiência cotidiana.
E3
 Percebe informação como conjunto de dados reunidos com um objetivo.
 Conhecimento: tudo o que é adquirido pela relação entre dados, vivência e
convivência.
 Concorda que experiências, ideias e “saber fazer” constituem conhecimento.
E4
 Percebe informação como conjunto de dados que permitem realizar o trabalho no
setor como portarias, dados de diploma, normatizações do MEC.
 Conhecimento: saber adquirido pela formação acadêmica e cotidiano que permite
gerir a informação para o trabalho.
 Concorda que experiências, ideias e “saber fazer” constituem conhecimento,
ressaltando a experiência dos servidores antigos e sua utilidade para o setor.
E5
 Percebe informação como conjunto de dados disponíveis para busca e organização
segundo um objetivo para realização de um trabalho.
 Conhecimento: adquirido a partir da informação, possuindo relação com esta e
derivando de busca e interpretação pessoal.
 Concorda que experiências, ideias e “saber fazer” constituem conhecimento
ressaltando a experiência dos servidores mais antigos e sua utilidade.
E6
 Percebe informação como conjunto de dados presentes na rotina de trabalho do
setor como normas, leis, resoluções, datas, calendário escolar.
 Conhecimento como interpretação desses dados, adquirido com a vivência e
experiência.
 Conhecimento é provisório, pode ser desconstruído a partir de mudanças. Lema:
conhecer para saber informar.
 Concorda que experiências, ideias e “saber fazer” constitui conhecimento.
E7
 Percebe informação como o obtido por televisão, jornal, internet, notícias.
 Conhecimento: adquirido pela vivência no trabalho e formação acadêmica
(estudos).
 Concorda que experiências, ideias e “saber fazer” constitui conhecimento.
E8
 Informação como o obtido de outras pessoas, externamente. Etapa para o
conhecimento.
 Conhecimento como o que se absorveu, interpretou das informações acessadas.
 Concorda que experiências, ideias e “saber fazer” constituem conhecimento como o
que foi aprendido e posto em prática.
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QUADRO 3 - Objetivo específico 1: Construto informação e conhecimento - conclui
Entrevistado
Pontos principais
E9
 Informação como dados brutos tipo componentes de um contracheque, vencimento
básico. Pré-requisito para o conhecimento.
 Conhecimento: capacidade de interpretação dos dados, análise destes.
 Concorda que experiências, ideias e “saber fazer” constituem conhecimento,
narrando que a partir do momento em que se consegue ter uma visão, consegue-se
sugerir, tem-se conhecimento.
E10
 Informação como tudo que envolve o setor, como editais, resoluções que devem ser
entendidos para comunicar os usuários do setor e a si mesmo. Geram o
conhecimento.
 Conhecimento: gerado pelo trabalho com as informações, pela sua interpretação.
 Concorda que experiências, ideias e “saber fazer” constituem conhecimento e
destaca a necessidade de compartilhamento destes no ambiente de trabalho.
E11
 Informação como dados de alunos reunidos e que permitem realizar trabalhos.
 Conhecimento: é o que se aprende das informações para se realizar trabalhos.
 Concorda que experiências, ideias e “saber fazer” constituem conhecimento advindo
da soma das informações.
Fonte: dados da pesquisa.

Quanto ao objetivo específico 1, no tocante ao entendimento dos servidores
técnicos da divisão sobre o construto “informação”, detecta-se, pelas entrevistas,
que esta se relaciona a dados acadêmicos presentes nas atividades rotineiras,
como os que compõem um histórico escolar, um diploma, um requerimento, uma
folha de pagamentos, etc. Sendo assim, as informações seriam constituídas a
partir da reunião de dados mais simples como a nota de um aluno em
determinada disciplina apresentada em histórico, uma determinação presente em
norma, como um edital, resolução ou lei, atendendo a um objetivo de realização
de um trabalho.

Esse aspecto pode ser visto em comentários como o do entrevistado 3:
Bom, eu vejo informação eh [...] como aquilo que você consegue a partir
de vários dados que você tem. Então, a gente, por exemplo, você junta
ali dados dos alunos e você tem uma informação sobre esses dados né?
Você junta e você consegue passar adiante, você tem uma informação
(E3, questão 1).

O entrevistado 9 também demonstra a relação de dados com informação:
Tá. A informação para mim é um dado bruto. Tipo assim, vamos supor
assim, eh [...] igual, por exemplo, ali no [...] vamos supor, da DICON eu
tenho muito pouco conhecimento porque assim eu tenho pouco tempo
ali, mas aí eu vim de um outro setor que era o de folha de pagamento.
Então eu vejo que a informação, vamos supor, eu tenho a sua, o seu
contracheque, por exemplo. Então ali você tem o seu vencimento básico,
então olha em termos brutos ali, é só uma informação (E9, questão 1).
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A relação entre dados e informação também é apresentada de forma latente pelo
entrevistado 11:
É, é tudo aquilo que eu uso para poder desenvolver o meu trabalho. No
caso, expedir um documento, né, são todos aqueles dados que eu tenho
do aluno, né, as informações do aluno. No caso de um cadastro de
alguma disciplina, né? São todos esses dados que eu tenho para poder
desenvolver o meu trabalho (E11, questão 1).

O conceito conhecimento é relatado de maneiras aproximadas, basicamente
relacionada à ideia de capacidade de análise e interpretação de informações para
uma determinada finalidade dentro do setor. O conhecimento localiza-se no plano
individual e é descrito por grande parte dos entrevistados como advindo da
formação escolar e acadêmica associado à experiência, e vivência cotidiana no
trabalho do setor, como pode se perceber pelo comentário do entrevistado 4:
É uma coisa que você vai adquirindo no seu cotidiano ou às vezes a sua
formação mesmo já te [...] a sua formação acadêmica, ela te fornece
esse saber que te permite gerar, gerar essa informação que você
adquiriu, gerir na verdade, gerir essa informação e realizar o seu trabalho
(E4, questão 1).

O entrevistado 7 também ressalta essa relação de maneira clara: “bom [...] o
conhecimento, né, é aquilo que a gente adquire, né, ao longo da vida da gente
através do estudo mesmo ou mesmo da experiência do trabalho e tal (E7,
questão 1).

Percebe-se, também, pela análise da questão 1, relação entre informação e
conhecimento como sendo o primeiro uma etapa, componente ou pré-requisito
para o segundo. Comentários dos entrevistados como “uma etapa para o
conhecimento, com certeza” (E8, questão 1), “não, acho que ela seria o início, tipo
um pré-requisito. O conhecimento viria depois. Acho que ele é um pré-requisito,
assim, acho” e “porque ao longo do tempo a gente vai acumulando, né,
informações que vão se tornando conhecimento para melhorar, né, o
desempenho do setor, do serviço” (E2, questão 1) ilustram esse entendimento.

Ao serem questionados quanto ao aspecto das ideias, experiência e formas
próprias de execução de uma atividade constituir conhecimento, tal como um
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ativo intangível como destacado por autores como Nonaka e Takeuchi (1997),
Von Krogh, Nonaka e Ichijo (2001) e Terra (2005b), os entrevistados
unanimemente concordaram com essa perspectiva, ressaltando em especial a
utilidade dos conhecimentos detidos por servidores, inclusive os mais antigos no
setor, como se percebe pelo comentário do entrevistado 5: “sim. Com certeza,
com certeza. Porque com certeza os servidores mais experientes têm, têm mais
informação para passar para a gente para aumentar o conhecimento” (E5,
questão 1) e entrevistado 4: “Então com certeza esse saber, né, dos servidores
que é aprendido assim, no dia-a-dia, com certeza ele é um conhecimento assim,
muito válido para a gente” (E4, questão 1).

Quanto aos conceitos relacionados à informação e conhecimento, é possível
perceber que o diretor da divisão (Entrevistado 1) e os demais servidores
entrevistados possuem uma percepção bastante aproximada, não existindo,
nesse aspecto, conflitos ou contradições.

O segundo construto pesquisado para atender ao objetivo específico 1 diz
respeito

ao

entendimento

dos

entrevistados

quanto

ao

conhecimento

organizacional. O QUADRO 4 apresenta os pontos principais destacados.
QUADRO 4 - Objetivo específico 1: construto conhecimento organizacional - continua
Entrevistado
E1

E2

E3

E4

E5

Pontos principais
 Conhecimento global sobre a instituição, seu organograma, estrutura, setores, o
que produz.
 Concorda que o conhecimento individual constitui conhecimento organizacional
podendo, inclusive, levar a mudanças.
 Conhecimento sobre o funcionamento da organização para que o indivíduo se
localize e consiga desempenhar suas tarefas.
 Concorda que o conhecimento individual constitui conhecimento organizacional
destacando que se constitui na soma dos conhecimentos individuais.
 Conhecimento de como a organização funciona, sua história e seu lugar nela
para definir seu envolvimento. Visão sistêmica.
 Concorda que o conhecimento individual constitui conhecimento organizacional,
destacando que os servidores são também uma parte da organização.
 Conhecimento que nasce junto com a organização, parâmetros convencionados
pela necessidade de organizar a instituição.
 Não citou o conhecimento individual como sendo constituidor de conhecimento
organizacional.
 Conhecimento das regras, estatuto, regimento da instituição, o que ela faz,
conhecer sobre alunos, funcionamento de cursos e setores.
 Concorda que o conhecimento individual constitui conhecimento organizacional.
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QUADRO 4 - Objetivo específico 1: construto conhecimento organizacional - conclui
Entrevistado
E6

Pontos principais
 Conhecimento mais amplo sobre a instituição, seu funcionamento e trâmites,
inclusive “o que cada um faz, como faz, de que forma faz e para que faz aquilo,
para que aquilo existe”.
 Não citou o conhecimento individual como sendo constituidor de conhecimento
organizacional.
E7
 É todo o conhecimento produzido pela instituição.
 Conhecimentos produzidos a partir do que o indivíduo adquiriu, do seu
conhecimento, agrupados.
 Não citou o conhecimento individual como sendo constituidor de conhecimento
organizacional.
E8
 É um conhecimento coletivo, do grupo de pessoas que trabalham juntas.
E9
 Conhecimento “da casa”, normas, sistema político, funcionamento, recursos
humanos.
 Concorda que o conhecimento individual constitui conhecimento organizacional,
desde que aplicado.
E10
 Conhecimento do trabalho desenvolvido pelo setor como um todo, do início ao
fim, não apenas das tarefas sob sua responsabilidade.
 Não citou o conhecimento individual como sendo constituidor de conhecimento
organizacional.
E11
 Conhecimento aprendido sobre o setor e que ajuda na execução do trabalho.
 Concorda que o conhecimento individual constitui conhecimento organizacional.
Fonte: dados da pesquisa.

No que diz respeito à percepção dos servidores quanto ao construto
conhecimento organizacional, verificou-se que a maioria, oito entrevistados
incluindo o diretor da DICON, relaciona-o a um conhecimento mais expressivo
das informações, normas, regimentos, leis, editais, finalidade e processos de
trabalho que constituem a organização. Ou seja, um conhecimento mais amplo a
respeito da organização que lhe permite se localizar na estrutura e realizar suas
atividades.
Essa percepção é apresentada por comentários como o do entrevistado E1:
O conhecimento dentro da instituição é tudo que você pode conhecer
sobre a instituição, tudo aquilo que ela gera, ao longo do trabalho, ah, é
um processo muito dinâmico e constante, né, porque tudo que vai falar
sobre a instituição é conhecimento e esse conhecimento vai te ajudar a
você a desenvolver as suas tarefas (E1, questão 2).

Também se percebe o afirmado pelo comentário do entrevistado E3:
[...] eh, assim, conhecimento da organização para mim é uma coisa
importante você saber como é a sua instituição, como ela funciona. Para
mim é o que eles chamam de visão sistêmica. Você saber onde você
está, qual é o seu papel e qual deve ser o seu envolvimento (E3, questão
2).
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E pelo narrado pelo entrevistado E2:
Tá, eu acho que é quando você conhece a casa, tipo assim, como as
coisas transitam dentro da casa, o sistema político da casa, as normas.
Acho que aí, sim, tipo assim, os recursos humanos... quando você
conhece tudo, tipo assim, você conhece a parte política, a parte humana,
a parte técnica do serviço (E9, questão 2).

Outros três servidores destacaram um aspecto coletivo para o conhecimento
organizacional, tal como a soma dos conhecimentos dos indivíduos a partir da sua
convivência e prática diária, como manifestado pelo entrevistado E8: “Eu acho
que seria um conhecimento, eh, assim […] um conhecimento coletivo, né, um
conhecimento de um grupo de pessoas que trabalham juntas e é um
conhecimento que ajuda na tarefa de todo mundo” (E8, questão 2).

E pelo entrevistado E11, que seguiu também essa abordagem: “Não, eu acredito
que esse conhecimento que cada um tem, né, somados com o ambiente
organizacional isso se some, né, é um [...] também constitui, eu acredito, o
conhecimento organizacional sim” (E11, questão 2).

Também quanto ao conceito de conhecimento organizacional não houve conflito
entre a percepção do diretor da DICON e a maioria dos demais servidores
entrevistados. É possível reconhecer que esse conceito não é trabalhado ou
divulgado por parte da direção, tendo cada servidor seu entendimento próprio
sobre o mesmo.

O próximo construto trabalhado no objetivo específico 1 relaciona-se à Criação de
conhecimentos, tal como destacado por Nonaka e Takeuchi (1997) e Von Krogh,
Nonaka e Ichijo (2001). Buscou-se a percepção dos servidores quanto à questão
de como estes registram seus conhecimentos e percepções e como compartilham
esses conhecimentos com os demais servidores da divisão. Buscou-se, ainda,
identificar se a chefia da divisão incentiva tais registros como forma de gerir a
criação desses novos conhecimentos.
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QUADRO 5 - Objetivo específico 1: construto criação de conhecimentos - continua
Entrevistado
Pontos principais
E1
 Registra seus conhecimentos e informações interessantes (inclusive de outras
instituições) em rascunhos, agendas ou salva quando disponível na internet ou
informação digital.
 Socializa/compartilha conhecimentos por meio de debates com demais
servidores para avaliar viabilidade e possibilidade de aplicação ou reprodução no
caso de processo observado.
 Acredita que podem gerar novos conhecimentos a partir do compartilhamento,
análise e aplicação ou envio aos órgãos responsáveis.
E2
 Realiza anotações em rascunhos e as organiza em uma pasta.
 Socializa/compartilha conhecimentos de maneira informal em bate-papos com
demais servidores.
 Acredita que esses registros são capazes de gerar novos conhecimentos e
mudanças nas rotinas de trabalho.
 Não citou estímulo da chefia para realizar registros.
E3
 Realiza o registro de informações que achou interessantes geralmente
disponíveis em arquivos digitais.
 Socializa/compartilha conhecimentos a partir da distribuição das informações
que acha interessante para pessoas que julga ter interesse por elas. Discute a
aplicação de processos realizados por outras instituições.
 Acredita que esses registros são capazes de gerar novos conhecimentos. Pois o
compartilhamento de conhecimentos leva a mudanças de processos.
 Não citou estímulo da chefia para realizar registros.
E4
 Realiza o arquivamento de diplomas que representam casos excepcionais para
constituir uma base de conhecimentos passível de ser usada por servidor novato,
treinamento ou que seja consultado caso a situação aconteça novamente.
 Não socializa/compartilha conhecimentos diretamente com a divisão toda,
apenas com a servidora que lhe acompanha no setor especifico de registro de
diplomas.
 Acredita que esses registros são capazes de gerar novos conhecimentos pela
reutilização, que possibilita a diminuição de erros.
 Não citou estímulo da chefia para realizar registros.
E5
 Realiza anotações de situações raras, que fogem do trabalho cotidiano para
futuras consultas caso aconteça novamente.
 Acredita que esses registros são capazes de gerar novos conhecimentos a partir
da consulta de situações registradas, aperfeiçoando processos.
 Não percebe estímulo da chefia para realização desses registros. É uma
característica pessoal.
E6
 Realiza anotações e observação de melhores práticas de outras instituições para
compartilhamento e reprodução de ideias, gerando novos processos ou
aperfeiçoamento de processos existentes.
 Não citou estímulo da chefia para realizar registros.
E7
 Não realiza registros.
 Socializa/compartilha conhecimentos em momentos informais e em reuniões da
divisão.
 Acredita que registros e ideias podem gerar novos conhecimentos pelo debate e
aplicação.
 Não citou estímulo da chefia para realizar registros.
E8
 Realiza registro de aspectos que acha diferentes do usual, em rascunhos.
 Socializa/compartilha conhecimentos mais diretamente com a chefe direta.
 Acredita que registros e compartilhamento podem gerar novos conhecimentos
 Não citou estímulo da chefia para realizar registros.
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QUADRO 5 - Objetivo específico 1: construto criação de conhecimentos - conclui
Entrevistado
Pontos principais
E9
 Realiza registros em forma de anotações em rascunhos em cópias de
documentos, arquivando-os, visando criar um histórico a ser deixado para
utilizações futuras, inclusive por outras pessoas.
 Não citou a questão do compartilhamento/socialização de conhecimentos
pessoais.
 Acredita que registros e compartilhamento podem gerar novos conhecimentos a
partir do aperfeiçoamento de processos.
 Percebe um estímulo da chefia para o registro de seus conhecimentos pessoais
com vias à criação de manuais ou roteiros para treinamentos.
E10
 Realiza registros visando padronizar processos por meio da criação de manuais.
 Socializa/compartilha conhecimentos por meio de manuais.
 Acredita que registros e compartilhamento podem gerar novos conhecimentos
principalmente para os novatos no setor, que podem reutilizar os manuais.
 Não citou estímulo da chefia para realizar registros, mas estimula colegas a
realizar.
E11
 Não realiza registros escritos
 Socializa/compartilha conhecimentos, principalmente com a chefia imediata do
subsetor.
 Percebe incentivo informal (oral) da chefia do subsetor para realizar os registros.
Fonte: dados da pesquisa.

Infere-se, pelo discurso dos entrevistados, que não existe sistematização da
criação de conhecimentos a partir das etapas de socialização, externalização,
combinação e internalização, como apresentado por Nonaka e Takeuchi (1997).
Porém, existem práticas a partir das quais os servidores buscam o registro de
informações que julgam poder ser úteis para a criação de novos conhecimentos e
mudança de processos visando aperfeiçoá-los. Esses registros são feitos em sua
maioria de maneira informal por meio de rascunhos. A maneira pessoal de
registrar conhecimentos, não incentivada ou definida pela chefia da DICON de
maneira direta, pode ser percebida por comentários como destacado por E1:
É, na maioria das vezes, é, um rascunho ou você anota em uma agenda
ou naquele papel que você tiver na hora, se for um assunto que estiver
disponível nos computadores a gente salva aquilo lá dentro do
computador para depois a gente ler aquilo, discutir sobre aquilo [...] (E1,
questão 3).

Outro ponto que demonstra o registro de conhecimentos de maneira pessoal foi
destacado por E4:
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Então a gente costuma ter uma pasta, por exemplo, casos excepcionais
que aconteceram. Aí a gente costuma arquivar. Eh, sempre que temos,
às vezes, um diploma com apostilamento, quer dizer, uma informação
específica, a gente xeroca e guarda na, às vezes na pasta do aluno,
porque é uma coisa que a gente encontra muito, essa lacuna de que eu
falei, um assunto que a gente não consegue entender por que não houve
alguém anteriormente que se preocupou em registrar essa informação
(E4, questão 3).

O entrevistado E9 também ressalta a forma de criação de registros e atenta para
a questão de uma possível reutilização futura:
Sim, porque é uma coisa que eu tenho visão, tipo assim, eu sempre
penso no histórico, assim, é até uma coisa que eu trouxe e que eu deixei
lá onde eu trabalhava. Então eu pensava assim: hoje eu estou aqui,
amanhã eu não estou, então amanhã tem outras pessoas que terão
necessidade dessa informação para dar continuidade. Então eu sempre
registrava um histórico. Nem que seja assim, eu nem precisava fazer
uma coisa formal, tipo assim, gerar um documento. Mas às vezes eu
deixava alguma anotação à caneta, sempre assim procurava deixar uma
anotação (E9, questão 3).

Apura-se, ainda, que o compartilhamento dessas informações é constante,
também de maneira informal em bate-papos, momentos fora do trabalho e
especialmente com os servidores mais próximos ou em reuniões, nas quais são
colhidas sugestões e opiniões a respeito de pontos destacados ou questões a
serem solucionadas com toda a divisão. Nota-se também que o compartilhamento
foca muito a questão da divulgação de informações e que ideias são debatidas e
levam a mudanças de processos. O comentário do entrevistado E3 demonstra
essa forma de compartilhamento de informações:
Registrar não, eu, eh, eu comento. E, assim, no computador eu vou
armazenando aquilo que eu, por exemplo, vou achando de interessante
nas outras coisas. Eu, por exemplo, leio uma resolução do Conselho
Nacional, aí eu penso: ah, isso aqui pode ser interessante em
determinado ponto ou para esclarecer alguma coisa. Aí eu vou anotando.
Da mesma forma, assim, no dia-a-dia da minha vida, se eu vejo alguma
coisa interessante que ela vai servir para alguém, aí a minha tendência é
repassar, é informar (E3, questão 3).

Buscou-se também identificar a percepção dos entrevistados quanto a um
incentivo ou sistematização por parte da chefia quanto a esse registro de
conhecimentos pessoais. Em sua quase totalidade (exceto dois entrevistados E9
e E11), os entrevistados não percebem incentivo da chefia quanto a esse registro
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de conhecimentos pessoais, destacando que esta é uma característica pessoal. O
entrevistado E9 foi uma das exceções, destacando:
Sim, lá sim. Lá eu vejo que tem uma grande preocupação com isso, em
registrar, em colocar em forma de manual, em documentar, em deixar
um histórico. Tudo que é feito é registrado e eu achei isso muito
interessante aqui. E tipo assim, tem uma abertura também. Assim, eu
percebo (E9, questão 3).

Pela análise da fala do diretor da DICON (Entrevistado E1) quanto à questão do
registro e compartilhamento de conhecimentos pessoais, criando, assim, novos
conhecimentos, é possível perceber que não existe realmente um incentivo ou
definição de práticas nesse sentido, o que é confirmado na fala dos demais
entrevistados que narram não perceber essa intenção.

O quarto construto que buscou responder ao objetivo específico 1 focou a
questão do ambiente de trabalho, relacionando-o à conceituação sugerida por
Von Krogh, Nonaka e Ichijo (2001), denominada contexto capacitante. Duas
questões, 4 e 5, foram utilizadas para levantar a percepção dos entrevistados,
sendo a questão 4 ligada à ideia de contexto propriamente dita e a questão 5 ao
critério de solicitude, base para um contexto capacitante.

O QUADRO 6 apresenta os principais pontos relatados pelos entrevistados
quanto à sua percepção do contexto da divisão analisada.
QUADRO 6 - Objetivo específico 1: construto contexto capacitante - continua
Entrevistado
Pontos principais
E1
 Ressalta a importância de um ambiente saudável e cooperativo em que as
pessoas tenham clareza de objetivos, acesso à informação e motivação para
explorar suas capacidades pessoais.
 Caracteriza o contexto da divisão como colaborativo, destaca o aspecto do serviço
público diminuir a necessidade de haver competição, existindo tranquilidade para
se trabalhar.
 Acredita que um ambiente cooperativo facilita a execução do trabalho e do
compartilhamento de ideais. No setor busca-se absorver ideias e o debate e
compartilhamento leva a mudanças e aperfeiçoamento de processos.
E2
 Acredita que quanto mais entrosada e colaborativa for a equipe, maior o
rendimento, facilitando a execução de tarefas.
 Sente-se à vontade no seu contexto de trabalho para expor ideias e opiniões e
destaca que tem muita receptividade dos demais servidores.
 Caracteriza o contexto como cooperativo, em que as pessoas se ajudam.
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QUADRO 6 - Objetivo específico 1: construto contexto capacitante – conclui
Entrevistado
Pontos principais
E3
 Percebe um ambiente cooperativo, com bom relacionamento, que facilita a
execução das tarefas pelo compartilhamento de ideias e informações, refletindo
positivamente em quem compartilha e em quem recebe a informação.
 Sente-se à vontade para expor ideias e opiniões, considera-se “enxerida”.
 Caracteriza o contexto como cooperativo, quase uma exigência a cooperação.
E4
 Destaca que um bom relacionamento facilita o compartilhamento e a ajuda mútua.
 Sente-se à vontade no seu contexto para expor ideias e opiniões, tem liberdade.
 Caracteriza o contexto como cooperativo e destaca que se não houver união o
trabalho não acontece.
E5
 Destaca que o bom relacionamento é imprescindível para a execução das
atividades. O compartilhamento facilita o aprendizado.
 Sente-se à vontade no seu contexto para expor ideias e opiniões.
 Caracteriza o contexto como cooperativo, extremamente, não vê competição.
E6
 Destaca que o uso do manual de procedimentos como mecanismo de
padronização de tarefas do setor evita a visão de “bons” ou “maus” servidores
pelos usuários. Com o usuário, atender acolhendo-o. Companheirismo e bom
relacionamento interno geram uma liga forte e laços de amizade.
 Sente-se à vontade para expor ideias e opiniões.
 Destaca a falta de premiações no serviço público como agente desestimulante
para novas ideias.
E7
 Destaca que o bom relacionamento no setor facilita a execução das atividades e a
troca de ideias.
 Sente-se à vontade no seu contexto para expor ideias e opiniões.
 Caracteriza o contexto como cooperativo, existindo ajuda mútua e o
compartilhamento de pontos de vista, facilitando o trabalho.
E8
 Destaca que a harmonia e a não resistência no compartilhamento de
conhecimentos facilita o aprendizado na DICON.
 Sente-se à vontade no seu contexto para expor ideias e opiniões.
 Caracteriza o contexto como cooperativo e com servidores solícitos.
E9
 Percebe uma dinâmica de trabalho em equipe, servidores disponíveis para ajuda e
debate e avaliação constante sobre rotinas de trabalho. Visão do bem comum
facilita as atividades da Divisão.
 Sente-se à vontade no seu contexto para expor ideias e opiniões, sente-se ouvida
e percebe o compartilhamento de ideias.
 Caracteriza o contexto como cooperativo, não existindo pessoas tentando se
sobressair e um objetivo comum facilitando a execução das atividades.
E10
 Destaca que o compartilhamento de conhecimentos e experiências entre
servidores antigos e novatos amplia a visão e facilita o trabalho, dando-lhe fluidez
e rendimento.
 Sente-se à vontade no seu contexto para expor ideias e opiniões.
 Caracteriza o contexto como cooperativo, servidores solícitos e prestativos.
E11
 Destaca que o bom relacionamento influencia, inclusive, na disposição e ânimo
para executar as atividades.
 Sente-se à vontade no seu contexto para expor ideias e opiniões, não existe
repressão.
 Caracteriza o contexto como cooperativo, não percebe competição.
Fonte: dados da pesquisa.

Em relação ao ambiente de trabalho, constata-se, pelas entrevistas, unanimidade
entre diretor e servidores na classificação de seu cenário como solícito, com bons
relacionamentos e troca de ideias, experiências e conhecimentos. Nessa
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perspectiva, houve muitos pontos positivos destacados, como mostra o QUADRO
6.

Esse aspecto do bom relacionamento e compartilhamento favorecendo a
execução das atividades pode ser percebido em basicamente todos os diálogos
dos entrevistados na questão 4, sendo destacados alguns, como o do
entrevistado E3:
Ah, o bom relacionamento ele é muito importante. Até porque você
ajudando o outro em alguma coisa, aquilo ali também te facilita. Igual eu
estou te falando, se eu sei de uma informação e eu a passo, depois se
alguém me perguntar eu vou falar assim: não, eu já comentei, olha, você
fica mais atento, preste atenção porque isso já foi falado. Então só
facilita. Em um ambiente em que todo mundo está mais ou menos
antenado, isso facilita muito (E3, questão 4).

Também se detecta com clareza a questão do contexto capacitante no ambiente
de trabalho da DICON pelo ressaltado pelo entrevistado E4:
Olha, eu acredito que um bom relacionamento é primordial porque você
depende muito do outro, né, você depende do seu colega, né, porque [...]
você não conhece tudo, aliás você conhece muito pouco sobre [...]
principalmente quando você está chegando, você conhece muito pouco
sobre os procedimentos e se você tem um relacionamento que é cheio
de intrigas, ou de [...] sei lá, as pessoas ficam te olhando meio torto, você
não consegue ter o diálogo. E por mais que você tente separar o que é
pessoal e o que é profissional, de repente essas [...] sei lá, essas rusgas,
elas não te permite conversar. Então principalmente aqui na DICON a
gente tem um ambiente, assim muito, muito amigável. As pessoas
respeitam muito (E4, questão 4).

A questão de um âmbito cooperativo também foi unânime entre os entrevistados,
sendo que todos relataram um ambiente propício para expor ideias e opiniões,
existindo receptividade a esse compartilhamento e forte solicitude, influenciando o
rendimento na execução das atividades.
Essa afirmação é confirmada por relatos como o do diretor da DICON:
Não, por se tratar de um serviço público, eu acho ele mais cooperativo
[…] você não vê, assim, dentro do serviço público, pelo menos dentro
dessa divisão, uma competição entre as pessoas […] e outra coisa, né,
nós não somos ilhas, então cada um tem a sua contribuição, cada um
tem o seu trabalho e a gente só consegue atingir determinados
resultados se todas as pessoas cooperarem. Então nosso ambiente
pode ser classificado tranquilamente como um ambiente de colaboração
(E1, questão 4).
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A questão do contexto cooperativo também é evidenciada claramente no trecho
destacado pelo entrevistado E10:
Mais cooperativo. Eu não percebo nenhum tipo de competição entre os
servidores ali do setor. Eu percebo mais o sentido cooperativo mesmo.
Tudo que você precisa você pode se direcionar, qualquer pessoa para
quem você se direcionar dentro do setor, ela sempre está disposta a te
orientar, a te ajudar a te ajudar a fazer determinada tarefa (E10, questão
4).

O QUADRO 7 apresenta os resultados da questão 5, que concentrou as
perspectivas dos servidores da unidade de análise perante a conceituação
relacionada à solicitude no ambiente, complementando, assim, a questão 4 na
busca da definição do contexto da DICON.
QUADRO 7 - Objetivo específico 1: construto contexto capacitante - continua
Entrevistado
Pontos principais
E1
 Busca ajuda em servidores na grande maioria das vezes. Busca atingir resultados a
partir do compartilhamento de ideias e experiências.
 Encontra ajuda com facilidade nos demais servidores quando tem dúvidas ou
dificuldades.
E2
 Busca ajuda em servidores que “estão mais à frente”.
 Encontra ajuda com facilidade nos demais servidores quando tem dúvidas ou
dificuldades.
E3
 Busca ajuda tanto individualmente consultando a legislação quanto em servidores
do seu ambiente de trabalho ou mesmo em outras instituições.
E4
 Busca ajuda principalmente em servidores com mais tempo de serviço e
experiência nas tarefas nas quais tem dúvida.
 Encontra ajuda com facilidade nos demais servidores quando tem dúvidas ou
dificuldades e procura também ajudar compartilhando opiniões.
E5
 Busca ajuda primeiramente de forma individual, recorrendo a servidores em
dificuldades. Encara a busca de ajuda em servidores mais fácil, mas
individualmente mais desafiador.
 Encontra ajuda com facilidade nos demais servidores quando tem dúvidas ou
dificuldades.
E6
 Destaca a falta de um servidor de carreira para compartilhar conhecimentos antes
de se aposentar.
 Cita a falta de um banco de dados para consultas de documentos muito antigos.
 Encontra ajuda com facilidade nos demais servidores quando tem dúvidas ou
dificuldades.
E7
 Busca ajuda principalmente em colegas, por vezes utilizando a documentação
como mecanismo de comprovação.
 Encontra ajuda com facilidade nos demais servidores quando tem dúvidas ou
dificuldades.
E8
 Busca ajuda tanto em servidores quanto nos manuais de procedimentos do setor.
 Encontra ajuda com facilidade nos demais servidores quando tem dúvidas ou
dificuldades.
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QUADRO 7 - Objetivo específico 1: construto contexto capacitante - conclui
Entrevistado
Pontos principais
E9
 Busca ajuda principalmente em servidores mais experientes quando tem dúvidas,
para evitar erros de procedimentos.
 Encontra ajuda com facilidade nos demais servidores quando tem dúvidas ou
dificuldades.
E10
 Busca ajuda principalmente em servidores.
 Encontra ajuda com facilidade nos demais servidores quando tem dúvidas ou
dificuldades.
E11
 Busca ajuda inicialmente de forma individual recorrendo a servidores em segundo
lugar.
 Encontra ajuda com facilidade nos demais servidores quando tem dúvidas ou
dificuldades.
Fonte: dados da pesquisa.

Novamente os entrevistados confirmam, com seus relatos, a facilidade e abertura
do âmbito ao compartilhamento de conhecimentos, visto que unanimemente
responderam que encontram ajuda com facilidade nos demais servidores do
ambiente de trabalho, que agem de maneira solícita e prestativa. Percebe-se essa
afirmação em comentários como o do entrevistado E5: “É, quando você precisa
de alguma ajuda sempre tem alguém disponível, sempre, se essa pessoa não
sabe a gente já pergunta para outra pessoa e faz uma discussão, né, todo mundo
junto tenta chegar a uma resposta” (E5, questão 5).

Quanto à busca de ajuda, se individualmente ou em outros servidores da DICON,
a maioria dos entrevistados (seis) destacou que recorre aos colegas de trabalho,
o que ressalta a solicitude do ambiente. Cinco entrevistados, porém, descreveram
que procuram solucionar suas dúvidas inicialmente de forma individual na
legislação e manuais da divisão. Um dos motivos é o autoestímulo ao
aprendizado, como destacado pelo entrevistado E5:
Não, mais fácil é perguntar, né, para alguém. Mas eu acho que a gente
tentar pesquisar, olhar nos manuais, na, nos, no própria, nos outros
processos, no caso pegar outros processos anteriores e ver como foi
feito é mais desafiador, né. A gente consegue pensar mais (E5, questão
5).

Pelo comentário do entrevistado E3, conhece-se a opinião dos servidores que
utilizam tanto a documentação quanto os demais servidores para a busca de
informações:
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As situações acontecem das duas formas. Eh, tem situações em que é
necessário buscar com servidores que tem mais experiência, às vezes
situações de épocas em que eu não estava aqui; e tem servidores que
tem esse conhecimento a gente busca. Às vezes em outras instituições
com pessoas mais experientes ou mesmo aí, eh, vou para a internet. É
bem variado. É uma troca mesmo (E3, questão 5).

O entrevistado E6 levantou em sua resposta à questão 5 uma referência
interessante, ao mencionar que falta em seu setor de trabalho, na divisão, no
caso,

o

atendimento ao

público,

um servidor

para

compartilhar seus

conhecimentos. Atualmente, esse servidor divide suas tarefas com duas outras
pessoas, porém terceirizadas.

Este é um ponto que também ressalta a necessidade de sistematização de
práticas de socialização e criação de conhecimento organizacional que devem
extrapolar a questão dos servidores de carreira e terceirizados, englobando o
setor como um todo. O comentário em questão pode ser percebido no trecho da
resposta à questão 5 pelo entrevistado E6:
Pouco tempo atrás, eh, eu tive uma conversa, eh, [...] e a minha
preocupação era justamente a minha saída. Eu estou aí há dois anos,
três anos para me aposentar e eu não tenho lá do meu lado um
funcionário de carreira para que eu passe para ele o pouco que eu sei.
De tal forma que lá na frente, à hora em que eu sair, em que eu me
aposentar a pessoa que esteja ali do meu lado já tenha uma base, né,
tranquila para levar adiante ali o setor (E3, questão 5).

Mais uma vez, em relação aos conceitos de contexto capacitante e solicitude, as
entrevistas demonstraram sintonia entre a percepção do diretor da DICON e os
demais servidores. Apesar de não haver práticas objetivamente relacionadas à
criação de um contexto capacitante, o ambiente da DICON mostra-se solícito e
baseado em relações colaborativas, inclusive entre servidores e chefia. Mesmo os
entrevistados que declararam que buscam solucionar suas dúvidas e dificuldades
de maneira individual o fazem por uma questão de autoincentivo, recorrendo e
conseguindo ajuda com facilidade com os demais servidores.

Pela análise das cinco questões iniciais do roteiro de entrevistas, focadas no
objetivo específico 1, apreendeu-se um entendimento quanto à informação,
relacionado a dados presentes nos documentos e legislações, comuns ao
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trabalho rotineiro dos servidores. No que diz respeito ao conhecimento, o
entendimento dos entrevistados relacionou-se principalmente a uma interpretação
dos dados que compõem os documentos e legislação presentes em sua rotina de
trabalho.

O conceito de conhecimento organizacional é entendido pela maioria dos
entrevistados como um conhecimento mais amplo da organização, seu
funcionamento, legislação, finalidade, rotinas, estrutura e hierarquia. Três
entrevistados desviaram-se desse entendimento, reconhecendo conhecimento
organizacional como uma soma dos conhecimentos dos indivíduos a partir de sua
convivência e prática diária.

Quanto à criação de conhecimentos, não existe uma sistematização, mas
identifica-se a existência de práticas informais de registro de experiências e
conhecimentos pessoais, principalmente em rascunhos e anotações. Percebeu-se
também que para a maioria dos entrevistados a questão do registro de
conhecimentos individuais deriva de uma característica pessoal, não sendo
incentivado

pela

direção

do

setor

e

que

o

compartilhamento

desses

conhecimentos é constante, porém também de maneira informal.

A questão do contexto capacitante, último conceito trabalhado pelo objetivo
específico 1, demonstrou um entendimento quase unânime de um ambiente de
trabalho cooperativo e baseado em relações fortes e de solicitude, que facilita a
execução das atividades da divisão.

5.3 Perspectivas sobre socialização de conhecimentos na DICON

O objetivo específico 2 buscou captar a percepção dos entrevistados quanto à
existência de potenciais práticas de socialização de conhecimentos na DICON de
acordo com a conceituação de Nonaka e Takeuchi (1997). A socialização é a
primeira etapa do processo de conversão de conhecimentos descrita por esses
autores e representa o momento em que o indivíduo compartilha os seus
conhecimentos pessoais em seu ambiente de trabalho, permitindo que esses
conhecimentos possam ser compreendidos e captados para, em seguida, serem
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externalizados para uma forma explícita, passível de registro. Para tanto, a
questão 6 do roteiro de entrevistas concentrou os seguintes pontos principais,
como mostra o QUADRO 8:
QUADRO 8 - Objetivo específico 2: construto práticas de socialização de conhecimentos continua
Entrevistado
Pontos principais
E1
 Considera o compartilhamento de ideias e experiências, cada um dando sua
contribuição, fundamental para o trabalho em equipe, pois não se tem como
resolver tudo sozinho.
 Percebe a socialização de conhecimentos pessoais por treinamentos,
mentorado, reuniões para definição de objetivos, e-mail, telefone, todos de forma
participativa.
 Destaca a pouca frequência de momentos para socialização de conhecimentos
devido à demanda de trabalho.
E2
 Percebe a socialização de conhecimentos pessoais por reuniões participativas e
por bate-papos informais (café).
 Destaca a pouca frequência de momentos para socialização de conhecimentos
devido à demanda de trabalho.
 Destaca que a socialização acontece mais por iniciativa dos servidores do que
por estímulo/definição da chefia.
 Considera insatisfatórios os momentos de socialização.
E3
 Percebe a socialização de conhecimentos pessoais por reuniões participativas,
por bate-papos informais (café) ou por alguma demanda a ser solucionada.
 Destaca que não existem momentos sistematizados para compartilhamento de
experiências, planejamento e avaliação dos procedimentos.
E4
 Percebe a socialização de conhecimentos pessoais de seus conhecimentos a
partir de mentorado com a chefe de subsetor no dia-a-dia.
 Destaca uma reunião acontecida com a divisão como um todo para troca de
ideias (estilo brainstorming).
 Destaca a pouca frequência de momentos para socialização de conhecimentos
devido à demanda de trabalho.
 Destaca que a socialização acontece mais por iniciativa dos servidores do que
por estímulo/definição da chefia.
 Considera insatisfatórios os momentos de socialização.
E5
 Percebe a socialização de conhecimentos pessoais por reuniões participativas,
por bate-papos informais (café) ou por alguma demanda a ser solucionada.
 Destaca que não existem momentos sistematizados para compartilhamento de
experiências.
 Considera satisfatórios os momentos de socialização devido à liberdade para
expor opiniões e compartilhar sua experiência com os demais.
E6
 Percebe a socialização de conhecimentos pessoais pela prática diária e pelo
sistema de mentorado.
 Compartilhamento depende do indivíduo, não incentivado pela chefia.
 Percebe a visão ainda existente na UFSJ de conhecimento como poder, porém
insustentável atualmente pela demanda de trabalho e desenvolvimento de novas
práticas que levam a mudanças.
E7
 Percebe a socialização de conhecimentos pessoais por reuniões participativas,
por bate-papos informais (café) ou por alguma demanda a ser solucionada.
 Destaca a liberdade em poder compartilhar suas opiniões e experiências.
 Percebe o incentivo da chefia ao compartilhamento por um sentimento de bom
recebimento de ideias.
 Considera que deveria haver mais momentos específicos para o
compartilhamento de conhecimentos pessoais.
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QUADRO 8 - Objetivo específico 2: construto práticas de socialização de conhecimentos conclui
Entrevistado
Pontos principais
E8
 Percebe a socialização de conhecimentos pessoais por reuniões participativas e
mentorado.
 Considera satisfatórios os momentos de socialização quando acontecem.
E9
 Percebe a socialização de conhecimentos pessoais por reuniões participativas e
sistema de mentorado, além de informalmente no dia-a-dia.
 Considera satisfatórios os momentos de socialização quando acontecem.
 Destaca a liberdade dada para participação e compartilhamento de ideias e
experiências.
E10
 Percebe a socialização de conhecimentos pessoais por reuniões participativas
para troca de ideias e opiniões e momentos informais com os demais servidores
perante demandas a solucionar.
 Destaca a pouca frequência de momentos para socialização de conhecimentos
devido à demanda de trabalho.
 Destaca que deveria haver mais momentos para a socialização de
conhecimentos.
E11
 Percebe a socialização de conhecimentos pessoais por reuniões participativas e
de maneira informal (café) com os demais servidores.
Fonte: dados da pesquisa.

A partir das entrevistas junto aos servidores da DICON de análise é possível
perceber que os momentos de socialização de conhecimentos pessoais não
acontecem de maneira sistematizada. Porém, é notável a existência de momentos
em que essa socialização acontece.

Esses momentos podem ser divididos em formais e informais. Momentos formais
são caracterizados por treinamentos, quando acontece uma relação de
mentorado ou o compartilhamento direto de informações e experiências; e
reuniões participativas, que acontecem esporadicamente e com um tema
geralmente focado na resolução de uma demanda-chave. Porém, os servidores
têm a liberdade de expor ideias e experiências nessas reuniões, constituindo um
momento para a socialização de conhecimentos.

Os momentos informais de socialização caracterizam-se por situações como em
um café ou lanche, quando os indivíduos se encontram e compartilham ideias,
percepções e experiências e na relação entre servidores que trabalham próximos,
muitas vezes desenvolvendo a mesma atividade ou atividades semelhantes.
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Para se destacar nas entrevistas essa percepção, salienta-se o relatado pelo
entrevistado E2:
Olha, alguns momentos de reuniões acontecem. Tá. Mas normalmente é
[…] por causa do tempo ser muito curto, normalmente a gente troca as
ideias mais de maneira assim […] mais de informalidade, não em um tom
de reunião, né? (E2, questão 6).

O entrevistado E5 também demonstra essa percepção de socialização de
maneira formal e informal:
Informal. Em qualquer momento pode acontecer. A gente está discutindo
alguma coisa e pode surgir a necessidade de falar alguma coisa que
aconteceu, então podemos estar no momento do café também e
aparecer alguma coisa e fazer. E já tiveram reuniões também, para a
gente poder dar opiniões de melhorias, né, de como se alguma coisa
pode ser feita de outra forma (E5, questão 6).

Também pela resposta do entrevistado E7 abstrai-se o compartilhamento de
conhecimentos pela prática diária e por reuniões:
[...] existem reuniões. São poucas, mas existem. Mas assim, a gente
compartilha mais mesmo ali dentro do setor ou na hora do café ou
quando a gente tem uma dúvida mesmo e precisa esclarecer algum
problema, aí a gente se reúne para isso (E7, questão 6).

Em relação à questão da socialização de conhecimentos houve sintonia entre
direção (entrevistado E1) e servidores. Em sua totalidade associaram o
compartilhamento de experiências e ideias às reuniões promovidas pela chefia e
a situações informais.

Quanto à avaliação desses momentos de socialização de conhecimentos,
constata-se que a maioria dos entrevistados julga acontecerem pouco,
principalmente devido à alta demanda de trabalho, que atua como uma barreira
para essa socialização. Da mesma forma, destaca a falta de definição desses
momentos de maneira mais estruturada, pois as reuniões, principal momento para
a troca de ideias e experiências, acontecem principalmente a partir de demandas
por soluções de problemas.
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Capta-se essa afirmação nos comentários como os do entrevistado E10:
Existem momentos sim. Não são inúmeros momentos, acredito até que
teria que existir mais, né? Nós temos ali uma dificuldade muito grande de
parar o trabalho pela demanda de trabalho que é grande, né? Então a
gente tem uma dificuldade muito grande de parar porque a todo o
momento tem aluno pedindo alguma coisa, eh, cobrando cadastro, né,
inclusive das dispensas, né, de unidades curriculares, então nós temos
essa dificuldade. A gente tem tentado sim, eh, fazer uma reunião
semanalmente, às vezes de 15 em 15 dias para que todos exponham
suas opiniões, exponham suas ideias, para que a gente tente estar
absorvendo essas opiniões de cada servidor do setor para que a gente
passe a implementar, né, absorver aquelas que são boas, que todo
mundo concorda, e passar a implementar (E10, questão 6).

5.4 Perspectivas sobre condições capacitadoras e capacitadores na DICON

O objetivo específico 3 foi abordado a partir deste ponto, concentrando as
perguntas 7 a 14 do roteiro de entrevistas. Visa responder ao principal tópico da
pesquisa, no caso a percepção dos sujeitos quanto à existência ou não das cinco
condições capacitadoras de Nonaka e Takeuchi (1997) e dos cinco capacitadores
definidos por Von Krogh, Nonaka e Ichijo (2001) característicos de um contexto
capacitante propício à criação de conhecimentos.

O QUADRO 9 descreve os pontos principais relacionados à condição
capacitadora 1 de Nonaka e Takeuchi (1997), intenção, e ao capacitador 1 de Von
Krogh, Nonaka e Ichijo (2001), instilar a visão do conhecimento. Optou-se por
trabalhar esses dois itens teóricos juntos devido à proximidade dos conceitos.
Dessa forma, a questão 7 do roteiro de entrevistas buscou captar a percepção
dos servidores da divisão quanto a ambos de forma conjunta. Os demais itens
foram analisados em sequência de autores, sendo apresentadas primeiramente
as demais condições capacitadoras de Nonaka e Takeuchi (1997) e, em seguida,
os capacitadores de Von Krogh, Nonaka e Ichijo (2001).

Segundo Nonaka e Takeuchi (1997), a condição capacitadora intenção diz
respeito a uma visão (temporal) do tipo de conhecimento que se deseja
desenvolver e operacionalizar a com base em um sistema gerencial. É a partir
dessa visão que se pode avaliar o valor do conhecimento que se está
construindo.
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Por sua vez, instilar a visão de conhecimento, o primeiro capacitador de Von
Krogh, Nonaka e Ichijo (2001), relaciona-se a uma visão organizacional que
contribui para a construção da visão de conhecimento da empresa, que enfatiza a
importância do processo de criação de conhecimento e determina o tipo e o
conteúdo de conhecimento a ser desenvolvido na empresa.
QUADRO 9 -

Objetivo específico 3: construto condição capacitadora 1 - intenção e
capacitador 1 - instilar a visão do conhecimento
Entrevistado
Pontos principais
E1
 Associa a visão de conhecimento da divisão ao objetivo orientador do plano de
gestão adotado por cada mandato de diretoria da universidade.
 Ressalta que comunica os objetivos desejados da equipe que compõe a divisão e
que a divisão organiza suas atividades obedecendo a esses objetivos.
 Não citou qual seria esse objetivo orientador, essa visão de conhecimento
presente no regimento.
E2
 Não percebe a existência de uma visão de conhecimento ou intenção advinda da
direção da divisão.
 Ressalta que a divisão se organiza pela execução das atividades.
E3
 Acredita que o regimento interno da instituição apresente a linha de atividades do
setor que orienta a execução das tarefas.
 Não citou qual seria essa “linha”, essa visão de conhecimento presente no
regimento.
E4
 Não percebe uma visão de conhecimento ou intenção advinda da direção da
divisão.
 Tem como visão de conhecimento os princípios do servidor público.
 Citou a existência de um mural onde são divulgadas frases de motivação de
maneira aleatória.
 Acredita que não seja necessária uma visão de conhecimento tal como um slogan
ou missão do setor.
E5
 Não percebe uma visão de conhecimento ou intenção advinda da direção da
divisão.
 Guia suas atividades pelo princípio da clareza.
E6
 Percebe uma filosofia para o atendimento: conhecer para saber informar.
 Manual de procedimentos como mecanismo de uniformização de atendimento.
 Filosofia relacionada à padronização é divulgada pela chefia em reuniões.
E7
 Não percebe uma visão de conhecimento ou intenção advinda da direção da
divisão.
 Guia suas atividades por uma visão sistêmica, realiza corretamente suas
atividades para gerar um resultado positivo.
E8
 Não percebe uma visão de conhecimento ou intenção advinda da direção da
divisão ou registrado.
E9
 Não percebe uma visão de conhecimento ou intenção advinda da direção da
divisão ou registrado.
 Guia suas atividades pela busca de padronização e qualidade.
E10
 Não percebe uma visão de conhecimento ou intenção advinda da direção da
divisão ou registrado.
E11
 Não percebe uma visão de conhecimento ou intenção advinda da direção da
divisão ou registrado.
 Guia suas atividades pela busca de dar o seu melhor.
Fonte: dados da pesquisa.
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De acordo com as entrevistas realizadas junto aos sujeitos da pesquisa, não se
registra a existência da divulgação ou registro de algo semelhante à condição
capacitadora 1 intenção, de Nonaka e Takeuchi (1997), ou ao capacitador 1
instilar a visão do conhecimento, de Von Krogh, Nonaka e Ichijo (2001). Apesar
do diretor da DICON (entrevistado E1) relatar que os objetivos existentes no plano
de gestão da direção da universidade em mandato atuam nesse sentido, os
servidores do setor não os associaram à sua intenção ou visão orientadora do
trabalho.

Apurou-se que cada servidor possui uma intenção ou uma visão de conhecimento
própria, não incentivada ou sistematizada pela direção e que coordena as sua
forma de atuar na execução de suas atividades rotineiras. Essas afirmações
podem ser confirmadas por trechos como o declarado pelo entrevistado E5:
[...] não percebi isso ainda [...] se tem uma visão assim, certa, definida.
Não sei, mas a gente tem que fazer de tudo para, para fazer as coisas
[...] como posso falar, para as coisas ficarem claras, né. Então eu acho
que, eu vejo que isso não [...] um jeito de fazer as coisas tem que ser
bem claro, tem que ficar tudo bem correto, assim de forma que outra
pessoa que veja o processo vá entender (E5, questão sete).

Também o entrevistado E7 manifesta sua não percepção dos capacitadores
citados e a visão que lhe orienta:
Acho que não. Bom, mas não sei, porque assim [...] mas particularmente
quando eu faço um trabalho, uma tarefa eu sempre vejo pelo lado, eu
tenho aquela questão da visão sistêmica, de saber que o que eu estou
fazendo aqui eh, a consequência que aquilo vai ter, entendeu? Por isso
tem que ser feito de uma determinada forma senão pode dar um
problema lá na frente, porque aí vai enrolando e vira uma bola de neve.
Eu tenho essa consciência (E7, questão 7).

Ainda pela resposta do entrevistado E9, abstrai-se a não divulgação de uma
intenção ou visão de conhecimento clara pela divisão:
Não, não vi não. Mas o que eu noto ali é, assim, que eu notei muito é a
padronização. Eu noto que tem essa preocupação assim em padronizar
o serviço, assim, para ele sair dentro do padrão até por causa do
diploma, porque tipo assim, depois gera um histórico, depois gera um
diploma, então, tipo assim, eu não sei qual a missão dela, mas eu noto
muito, o que eu mais vejo assim, o que é mais forte é a padronização. A
questão de estar padronizado, a questão de tudo estar padronizado, do
serviço estar padronizado (E9, questão 7).
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A segunda condição capacitadora de Nonaka e Takeuchi (1997), abordada pela
questão 9 do roteiro de entrevistas, é a autonomia, que diz respeito a um
incentivo dado pela organização a uma auto-organização por parte dos
indivíduos, aumentando a flexibilidade em adquirir, interpretar e relacionar
informações,

gerar

ideias

novas

e

difundi-las

na

equipe,

tornando-as

organizacionais. O QUADRO 10 exibe os pontos principais realçados pelos
servidores sujeitos da pesquisa quanto a essa condição capacitadora.
QUADRO 10 - Objetivo específico 3: construto condição capacitadora 2 – autonomia continua
Entrevistado
Pontos principais
E1
 Destaca que confere autonomia baseada em confiança para a equipe de trabalho
desenvolver suas atividades, inclusive por ordens de serviço.
 Em situações mais complexas, oferece orientação e apoio para tomada de decisão em
conjunto.
 Avalia os resultados da autonomia por meio de conversas, reforçando os objetivos
pretendidos em casos que fogem do esperado junto aos envolvidos.
E2
 Acredita ter autonomia para execução de suas atividades no seu âmbito de atuação.
 Percebe que a autonomia lhe é conferida por incentivo e delegação informal (batepapo) de tarefas devido à experiência e capacidade.
 Percebe avaliação de autonomia por questionamento tanto positivo quanto negativo.
E3
 Acredita ter autonomia para execução de suas atividades no seu âmbito de atuação.
 Ressalta que a autonomia dada às vezes ultrapassa o que considera ser da sua
alçada, o que, nesses casos, não executa.
 Percebe que a autonomia lhe é conferida por incentivo e delegação informal de tarefas.
 Acredita ter os resultados da autonomia avaliados no momento da avaliação de
desempenho, própria do serviço público.
E4
 Acredita ter autonomia para execução de suas atividades no seu âmbito de atuação e
respeitando a hierarquia do setor. Em certas situações faz questão de recorrer à sua
superior.
 Acredita ter os resultados da autonomia avaliados no momento da avaliação de
desempenho, própria do serviço público.
E5
 Acredita ter autonomia para execução de suas atividades no seu âmbito de atuação e
de acordo com o seu conhecimento. Quando uma situação ultrapassa seu
entendimento, recorre aos demais servidores e sempre comunica à chefia as situações
ocorridas.
 Percebe uma avaliação de autonomia por questionamento tanto positivo (elogios)
quanto negativo.
E6
 Acredita ter autonomia para execução de suas atividades no seu âmbito de atuação e
respeitando a hierarquia do setor.
E7
 Acredita ter autonomia para execução de suas atividades no seu âmbito de atuação
dada por confiança e de maneira informal.
 Percebe uma avaliação de autonomia pelo questionamento quando algo foge do
esperado.
E8
 Acredita não ter autonomia para decisões devido ao fato de ser novato no setor, então
prefere recorrer ao auxílio de colegas do setor.
E9
 Acredita ter autonomia para execução de suas atividades no seu âmbito de atuação e
para fazer sugestões. Comunica sempre o andamento do seu trabalho ao superior.
 Percebe uma avaliação de autonomia por feedback constante durante a execução das
atividades.
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QUADRO 10 - Objetivo específico 3: construto condição capacitadora 2 – autonomia conclui
Entrevistado
Pontos principais
E10
 Acredita ter autonomia para execução de suas atividades no seu âmbito de atuação
recorrendo à direção em casos mais complexos.
 Percebe uma avaliação de autonomia pela avaliação de desempenho própria do
serviço público e pela percepção da direção.
E11
 Acredita ter autonomia para execução de suas atividades no seu âmbito de atuação de
acordo com seus conhecimentos e delegação (informal).
 Percebe uma avaliação de autonomia por elogios em caso positivo ou questionamento
em casos negativos.
Fonte: dados da pesquisa.

Com base nas entrevistas é possível perceber a existência da condição
capacitadora autonomia de maneira bem disseminada na divisão analisada. Dos
11 entrevistados, 10, inclusive o diretor da DICON (entrevistado E1), citaram esse
incentivo dado pela direção para a auto-organização de suas atividades e
execução de suas tarefas, sempre dentro da sua área de atuação, capacidade e
conhecimento, obedecendo-se, dessa forma, à hierarquia do setor. Por sua vez, o
servidor que não teve certeza sobre a autonomia associou a sua falta ao seu
pouco tempo de serviço no setor.

Da mesma forma, todos os entrevistados relacionaram a delegação de autonomia
a uma questão informal baseada na confiança, caracterizando um incentivo da
direção nesse sentido e não de uma delegação formal por escrito.

O comentário do entrevistado E7 demonstra essas afirmações:
Dentro da minha área de atuação [...] eu tenho liberdade, assim, como
posso dizer, tem coisas que a chefia deixa, confia na gente para a gente
resolver. Mas, que é falado: você tem autonomia para isso ou para aquilo
[...] não sei dizer assim, mas a gente tem. Não precisa talvez de falar,
são coisas que a gente sabe que tem (E7, questão 9).

O entrevistado E10 também aborda a delegação de autonomia em sua área de
atuação:
Acredito que sim. Claro que em determinadas situações que [...] nós
mesmos recorremos à direção como um amparo, né, mas acredito que a
gente tenha autonomia sim para resolver determinados tipos de
problemas, de situações (E10, questão 9).
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A questão da avaliação dos resultados dessa autonomia também foi mencionada,
em sua grande maioria, por critérios informais baseados na percepção da direção,
que elogia a boa execução das atividades e orienta e questiona em casos que
fogem aos objetivos requeridos. O comentário do entrevistado E9 confirma essa
percepção:
É, sempre que se vê alguma coisa que se fez de errado já se fala, né,
mas fala-se assim, não xingando né, nem nada. Só se mostra que não é
daquele jeito que foi feito e mostra-se como deve ser feito, porque às
vezes foi um descuido ou é desatenção. Mas elogio às vezes acontece
também. Viu que foi feito certo, aí fala-se que ficou bom para continuar
fazendo daquele jeito. Acontece sim (E5, questão 9).

Flutuação e caos criativo é a condição capacitadora 3 de Nonaka e Takeuchi
(1997). Para os autores, a flutuação é um processo de observação de sinais e
tendências do ambiente externo, a fim de se explorar ambiguidades,
redundâncias ou ruídos para aprimorar o próprio sistema de conhecimento. Já o
caos criativo seria um sentimento de tensão introduzido pela alta administração a
partir de uma meta desafiadora que leva os indivíduos a um estado de reflexão
para a ação em prol da definição e solução da situação.

A condição capacitadora 3 foi abordada pela questão 12 do roteiro de entrevistas
e os pontos principais dos relatos dos servidores estão presentes no QUADRO
11.
QUADRO 11 - Objetivo específico 3: construto condição capacitadora 3 - flutuação e caos
criativo - continua
Entrevistado
Pontos principais
E1
 Acredita que o caos criativo da divisão advém dos objetivos organizacionais
estabelecidos pelo plano de gestão da diretoria da instituição e pelo calendário
acadêmico que estabelece prazos para as demandas do setor.
 Acredita que as melhorias de processos advêm de conhecimento do processo,
troca de informações, experiência dos funcionários e do número de funcionários.
E2
 Acredita que o caos criativo da divisão advém dos prazos definidos pelo calendário
acadêmico.
 Concorda com a ideia de que a flutuação e caos criativo são capazes de gerar a
busca por melhorias de processos.
E3
 Acredita que o caos criativo da divisão advém da alta demanda de trabalhos,
acima da capacidade produtiva do setor.
 Ressalta a falta de percepção da instituição quanto à necessidade de servidores
que possam permanecer na divisão.

123

QUADRO 11 - Objetivo específico 3: construto condição capacitadora 3 - flutuação e caos
criativo - conclui
Entrevistado
Pontos principais
E4
 Acredita que o caos criativo da divisão advém do cumprimento de metas
estabelecidas pela avaliação de desempenho própria do serviço público e de
metas estabelecidas junto às suas atividades mais rotineiras.
 Concorda com a ideia de que a flutuação e caos criativo são capazes de gerar a
busca por melhorias de processos, inclusive pela avaliação das metas propostas
para cada período posteriormente.
E5
 Acredita que o caos criativo da divisão advém da necessidade de organização
para a execução das tarefas devido à alta demanda de trabalho e dos prazos de
atendimento dessas demandas.
E6
 Destaca obstáculos da instituição (espaço físico, técnicos, de pessoal) à boa
execução das tarefas como tipo de caos criativo.
 Percebe dificuldades em se formar uma equipe compromissada e transmitir
conhecimentos com terceirizados.
E7
 Acredita que o caos criativo da divisão advém da alta demanda de trabalhos a
serem executados dentro de prazos definidos pelo calendário acadêmico,
juntamente com o número reduzido de servidores.
E8
 Acredita que o caos criativo da divisão advém de uma postura do setor em fazer o
máximo, não deixar o trabalho acumular.
 Concorda com a ideia de que a flutuação e caos criativo são capazes de gerar a
busca por melhorias de processos, inclusive pela política de recompensas como
uma folga após um período de trabalho extra.
E9
 Acredita que o caos criativo da divisão advém da rotina dos trabalhos e de uma
motivação sentida a partir da valorização dada aos servidores.
E10
 Acredita que o caos criativo da divisão advém de metas impostas pelo próprio
entrevistado perante a grande demanda de trabalho do setor.
E11
 Acredita que o caos criativo da divisão advém de uma busca em realizar o trabalho
da melhor forma possível.
Fonte: dados da pesquisa.

O que se pode apurar pela análise da questão 12 do roteiro de entrevistas,
relacionada à condição capacitadora flutuação e caos criativo, é que a grande
maioria dos servidores, inclusive o chefe da divisão (entrevistado E1), associa a
ideia de meta ao cumprimento da demanda de trabalho exagerada da DICON,
que atende a prazos estabelecidos por um calendário acadêmico.

Apesar de não ser uma pressão introduzida pela direção da DICON
especificamente com a finalidade de gerar procura pela melhoria de processos, o
caos criativo está presente nos setores. É imposto pela busca de atendimento de
demandas de trabalho da melhor maneira possível e dentro dos prazos
estabelecidos pelo calendário acadêmico, caracterizando, assim a existência da
condição capacitadora em questão.
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As metas associadas ao cumprimento dos prazos estabelecidos pelo calendário
ficam evidentes no comentário do entrevistado E2:
A questão do prazo a gente sempre trabalha com calendário, né, aí não
tem como fugir. Aí em determinados momentos tem que ser cumpridas
determinadas tarefas porque nós estamos subordinados a um
calendário. Aí sempre a chefia lembra, olha, em tal época assim ou
assim vai acontecer tal evento, então nós temos que apertar aqui para
poder sair para lá (E2, questão 12).

O entrevistado E3 também acentua a alta demanda de trabalhos da divisão como
agente de flutuação:
O problema é que o setor tem um volume de trabalho tal que a gente
está sempre em defasagem. Então quase que a meta é tentar colocar
alguma coisa em ordem, sendo que a gente está sempre correndo atrás
do trabalho (E3, questão 12).

Para o entrevistado E7, a alta demanda de trabalhos também atua como agente
de caos criativo, impondo certa pressão pela busca da execução das atividades.
Bom, depende das metas. Depende, não sei, porque no nosso setor tem
tanto serviço que aí eu não sei se coloca-se metas para se cumprir
assim. Nós temos tantos prazos, mas a gente segue muito assim a
questão do calendário, das coisas, mas tem coisas que às vezes está
atrasado e a gente não consegue cumprir em tal prazo. Não porque a
gente não quer, mas talvez pela impossibilidade por se ter menos
servidores [...] aí é outra questão (E7, questão 12).

O entrevistado E4 foi o único que associou o caos criativo ao estabelecimento de
metas que acontece na avaliação de desempenho própria dos servidores públicos
federais, que faz parte da política federal de progressão por tempo de serviço,
fugindo um pouco das demais respostas dos entrevistados. Porém, também
sublinha a busca por melhorias no setor e demanda de trabalho como um tipo de
caos criativo. Essa associação pode ser encontrada no trecho a seguir, extraído
do relato do entrevistado E4: “certo, olha, porque a gente trabalha muito com
metas, tem [...] acredito que de seis em seis meses a gente tem que preencher lá
uma planilha a respeito” (E4, questão 12).

As condições capacitadoras 4 - redundância - e 5 - variedade de requisitos - de
Nonaka e Takeuchi (1997) foram abordadas juntas pelo roteiro de entrevistas na
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questão 13, que se divide em duas perguntas. Optou-se por essa união devido à
similaridade dos conceitos com vias a facilitar a busca da percepção dos
servidores.

Segundo os autores, a redundância diz respeito a uma superposição de
informações a respeito de um mesmo tema, a fim de gerar pontos de vista e
perspectivas adicionais a respeito do mesmo. E a variedade de requisitos
relaciona diversidade interna de uma organização à complexidade do ambiente
para desenvolver a capacidade de responder rapidamente às flutuações do
ambiente pelo acesso ágil às informações variadas por uma estrutura
organizacional horizontal e flexível. Ou seja, criar um rodízio de pessoal permite
que os funcionários adquiram conhecimento multifuncional.

O

QUADRO

12

concentra

os

principais

aspectos

mencionados

pelos

entrevistados quanto às condições capacitadoras 4 e 5, abordadas na questão 13
do roteiro de entrevistas.
QUADRO 12 - Objetivo específico 3: construto condições capacitadoras 4 - redundância e 5
- variedade de requisitos - continua
Entrevistado
Pontos principais
E1
 Destaca perceber a redundância a partir das várias formações dos servidores que se
complementam gerando diversidade de conhecimentos na busca da execução das
tarefas e das metas da divisão.
 Destaca a existência de um rodízio de funções para ampliar experiências e gerar
variedade de requisitos existente no interior dos subsetores. No caso da divisão de
forma ampla não é possível devido à insuficiência de servidores e à complexidade
desse processo de rodízio.
E2
 Percebe a redundância a partir das várias formações dos servidores que ampliam os
pontos de vista. União das perspectivas aumenta o rendimento na execução das
atividades.
 Destaca a existência de um rodízio de funções para ampliar experiências e gerar
variedade de requisitos no seu setor, dando possibilidade de acumular experiências
sobre as tarefas de forma mais ampla.
E3
 Percebe a redundância a partir das várias formações dos servidores que devido à
sua formação ou conhecimento prévio variado agrega funcionalidades à divisão
como um todo.
 Destaca a existência de uma noção geral no setor sobre as funções que cada
servidor executa devido à interligação das atividades, apesar da não existência de
um sistema de rodízio formal de funções.
E4
 Percebe a redundância a partir das várias formações acadêmicas dos servidores
que contribuem oferecendo conhecimentos variados que facilitam a execução das
atividades da divisão.
 Destaca a existência de um rodízio de funções para ampliar experiências e gerar
variedade de requisitos nos subsetores.
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QUADRO 12 - Objetivo específico 3: construto condições capacitadoras 4 - redundância e 5
- variedade de requisitos - conclui
Entrevistado
Pontos principais
E5
 Percebe a redundância a partir das várias formações e conhecimentos dos
servidores, que unidos facilitam a execução das atividades.
 Destaca a existência de um rodízio de funções na medida em que todos os
servidores realizam tarefas variadas - “todo mundo faz de tudo”, no setor.
E6
 Percebe a redundância a partir da qualificação pessoal que gera visões de mundo
mais amplas e diminui limitações e resistências.
 Mais variedade de requisitos facilita a redundância e a aplicação de caos criativo.
 Não percebe a política de rodízio de funções (formal) em nível de divisão, pois
geralmente as pessoas que dão certo em um setor permanecem. Dentro do setor,
existe o rodízio entre servidores que trabalham em parcerias conhecendo um o
trabalho do outro.
 Mudança de cultura organizacional de interesses para meritocracia, porém ainda
com influências da política.
E7
 Percebe a redundância a partir das várias formações acadêmicas dos servidores.
Destaca a contribuição especial da formação em Letras na execução das tarefas
relacionadas a textos.
 Destaca a existência de um rodízio de funções especialmente entre o subsetor de
atendimento e os demais para que se agregue o conhecimento de como começa um
requerimento na divisão. Existência de rodízio a partir de ajuda mútua entre tarefas
da divisão.
E8
 Percebe a redundância a partir das várias formações e conhecimentos dos
servidores que gera uma equipe multidisplinar, contribuindo para a execução das
atividades.
 Destaca não perceber um rodízio de funções, mas destaca ao mesmo tempo que os
servidores antigos “já sabem tudo”.
E9
 Percebe a redundância a partir das várias formações e conhecimentos advindos da
experiência dos servidores, que com base na ajuda mútua facilitam a execução das
atividades.
 Destaca perceber um rodízio de funções, cada um dividindo tarefas e agregando
experiências pela execução de atividades novas.
E10
 Percebe a redundância a partir de servidores com várias formações (Administração,
Informática, Letras) atuando juntos, o que agrega conhecimentos e facilita a
execução das atividades.
 Destaca a existência de um rodízio de funções no seu subsetor com o objetivo de
estimular o aprendizado geral sobre as atividades para que o trabalho não pare
devido à concentração de conhecimentos em um único servidor.
E11
 Percebe a redundância a partir das várias formações dos servidores e das várias
atividades do setor, contribuindo assim a troca de experiências e conhecimentos
para a execução das atividades.
 Destaca a existência de um rodízio de funções a fim de não tornar o trabalho
maçante e rodízios de funções devido à sazonalidade de certos eventos da divisão,
o que agrega conhecimentos e perspectivas múltiplas ao setor.
Fonte: dados da pesquisa.

Pela análise das entrevistas junto aos servidores da DICON é possível afirmar a
existência da condição capacitadora 4 – redundância, visto que todos os
servidores afirmaram existir uma variedade de formações acadêmicas e
profissionais que geram grande quantidade de informações e pontos de vista que
se confrontam pela participação conjunta, chegando pelo debate e convivência a
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uma posição comum que, por fim, contribui para a execução das atividades do
setor e para a criação de novos conhecimentos.

Esse aspecto pode ser confirmado por relatos como o do diretor da divisão
(entrevistado E1):
Sim, você encontra pessoas de todas as áreas, você encontra uns mais
dinâmicos do que o outro, um complementando o outro e eu acho que
essa diversidade de conhecimentos, diversidade de tarefas é que leva a
atingir o conjunto de metas que a divisão tem. Então essa diferença, às
vezes a gente pensa que vai ser prejudicial, mas é fundamental para que
uma equipe consiga atingir as suas metas (E1, questão 13).

O entrevistado E5 também ressalta a contribuição, pela redundância de
informações, advinda das várias formações acadêmicas e profissionais para as
atividades da divisão:
Ah, contribui. Porque cada um teve uma experiência diferente [...] eh,
estudou coisas diferentes, então acho que a união desses
conhecimentos eu acho que melhora sim o ambiente e a execução das
tarefas (E5, questão 13).

Pela análise das entrevistas no que diz respeito à redundância, também é
possível notar semelhança entre o discurso do diretor da DICON (entrevistado E1)
e demais servidores, não sendo encontrados conflitos quanto às suas
perspectivas.

A condição capacitadora 5 - variedade de requisitos - também é percebida como
presente na DICON, pois, apesar de não haver um rodízio formal quando um
servidor assume as atividades de outro como titular, existe troca de
conhecimentos e uma interligação participativa entre as atividades dos servidores
dentro dos subsetores e entre estes e a DICON como um todo. Há grande debate
de ideias e pontos de vista, sendo que um servidor tem boa noção das atividades
que os outros executam, tendo, em alguns casos, passado por outras subdivisões
em momentos de adaptação.

A constituição de forças-tarefa, já destacada em outros pontos da entrevista por
grande parte dos servidores, também constitui importante ponto de variedade de
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requisitos, agregando conhecimentos variados e que fogem da rotina diária de
atividades de cada servidor, ampliando seu rol de experiências e conhecimentos.

Em relatos como o do entrevistado E2 é possível captar essa percepção do
rodízio de atividades dentro dos subsetores da divisão:
Absorva, absorva todas as tarefas. Tem. Isso pelo menos por aqui
acontece. Porque agora aumentou, né, o número de servidores e muitos
servidores novos chegando, aí as tarefas são todas distribuídas para que
todos possam, em cada época, desempenhar uma determinada tarefa
para poder acumular, né, experiência no total (E2, questão 13).

O entrevistado E3 também ressalta a questão da interligação entre as atividades
da divisão, promovendo variedade de requisitos:
Aí eu vou falar o setor assim pela minha atividade e pela atividade dos
outros. Estou falando pelo que eu vejo do setor. No setor, assim, embora
haja três, praticamente quatro grupos de atividades, que tem a parte do
atendimento, tem a parte do setor do processamento, tem a parte do
trabalho de técnicos em assuntos educacionais e tem a parte do registro
de diplomas. Aí embora haja essa variedade toda, todo mundo ali tem
uma noção do que o outro faz porque é um trabalho assim muito
interligado. É claro que nem todo mundo sabe tudo do outro, ou mesmo
de si, da sua atividade, mas todo mundo tem uma noção do que a outra
parte faz (E3, questão 13).

Novamente o diretor da DICON (entrevistado E1) apresenta sintonia com os
demais servidores. Pode-se perceber a sua concordância em relação à existência
de variedade de requisitos na divisão, apesar de destacar a não possibilidade de
implantação de um sistema de rodízios formal: “Agora dentro de cada setor,
dentro de cada processo que é desenvolvido existe uma rotatividade, existe uma
troca de experiência que ajuda a gente a conseguir aquela melhor forma de atingir
aquela tarefa” (E1, questão 13).

O segundo capacitador de Von Krogh, Nonaka e Ichijo (2001) diz respeito a
gerenciar conversas. A questão 8 do roteiro de entrevistas buscou captar a
percepção dos sujeitos da pesquisa quanto à existência de ações advindas da
direção da DICON relacionadas a esse gerenciamento.
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Segundo os autores, as conversas são consideradas liberadoras dos poderes
inovadores dos indivíduos nas microcomunidades, impulsionando a criação do
conhecimento para o nível de grupo. Assim, um pensamento individual iniciador
de uma conversa interessante encontra energia de outros membros, ampliandose e integrando-se a outros interesses, argumentos e contra-argumentos e
distanciando-se da perspectiva individual, culminando em temas geradores de
novos insights compartilhados de propriedade de todos os participantes. O
QUADRO 13 apresenta os pontos de destaque ressaltados pelos entrevistados.
QUADRO 13 - Objetivo específico 3: construto capacitador 2 - gerenciar conversas - continua
Entrevistado
Pontos principais
E1
 Destaca que realiza reuniões com as chefias dos subsetores da divisão para debater
ideias e passar informações que serão repassadas por essas chefias aos demais
servidores.
 Acredita que novos conhecimentos possam ser criados a partir de conversas,
ampliando perspectivas e compartilhando opiniões e ideias.
E2
 Destaca não haver um gerenciamento de conversas pela direção da divisão ou
momentos específicos para que se converse sobre experiências pessoais. Existem
conversas, mas de maneira informal.
 Acredita ser importante que houvesse momentos próprios para conversas que
permitissem o compartilhamento de conhecimentos.
E3
 Destaca não haver um gerenciamento de conversas pela direção da divisão. Existem
conversas, em grupo para estudo de legislações ou novos processos ou de maneira
informal.
 Acredita que novos conhecimentos possam ser criados a partir de conversas pela
participação em grupo que gera mais de um ponto de vista.
E4
 Destaca a existência de conversas dentro do seu subsetor, que valoriza inclusive sua
formação acadêmica.
 Acredita que novos conhecimentos possam ser criados a partir de conversas devido à
multiplicidade de visões.
 Destaca uma reunião para apresentação de ideias envolvendo toda a divisão como
exemplo de momento de conversa gerenciada.
E5
 Associa reuniões para resolução de demandas a momentos de conversas para troca
de ideias e opiniões. Ressalta conversas informais.
 Não percebe um gerenciamento de conversas advindo da direção da divisão.
 Julga as conversas produtivas para criação de conhecimentos pela troca de ideias e
multiplicidade de pontos de vista.
E6
 Associa reuniões a registro em ata de assuntos abordados e questões a serem
resolvidas a momentos de conversas. Destaca liberdade para opinar e sugerir ideias.
 Acredita na criação de conhecimentos pelas conversas pela interação coletiva que
pode levar a novos processos.
 Destaca a importância da razoabilidade e do bom senso na execução de atividades.
E7
 Destaca não haver um gerenciamento de conversas pela direção da divisão.
 Associa reuniões para resolução de demandas a momentos de conversas para troca
de ideias e opiniões. Ressalta conversas informais.
 Acredita que novos conhecimentos possam ser criados a partir de conversas,
debatendo experiências que podem mudar processos e hábitos.
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QUADRO 13 - Objetivo específico 3: construto capacitador 2 - gerenciar conversas - conclui
Entrevistado
Pontos principais
E8
 Destaca não haver um gerenciamento de conversas pela direção da divisão.
 Associa reuniões para resolução de demandas a momentos de conversas para troca
de ideias e opiniões. Ressalta conversas informais.
 Acredita que novos conhecimentos possam ser criados a partir de conversas
E9
 Destaca não haver um gerenciamento de conversas em nível de divisão, apenas em
nível de subsetor.
 Associa reuniões para resolução de demandas a momentos de conversas para troca
de ideias e opiniões.
 Acredita que novos conhecimentos possam ser criados a partir de conversas.
E10
 Destaca não haver um gerenciamento de conversas pela direção da divisão.
 Associa reuniões (aleatórias) para resolução de demandas a momentos de conversas
para troca de ideias e opiniões. Ressalta conversas informais.
 Acredita que novos conhecimentos possam ser criados a partir de conversas pelo
compartilhamento de conhecimentos.
E11
 Associa reuniões (aleatórias) para resolução de demandas a momentos de conversas
para troca de ideias e opiniões. Acredita que exista gerenciamento de conversas
nessas reuniões a partir de registro das principais contribuições.
 Acredita que novos conhecimentos possam ser criados a partir de conversas pelo
compartilhamento de conhecimentos, porém nem sempre existem condições para
serem colocados em prática.
Fonte: dados da pesquisa.

Tendo em vista os quatro princípios norteadores do gerenciamento de boas
conversas de Von Krogh, Nonaka e Ichijo (2001) - estimular ativamente a
participação; definir regras de etiquetas para conversas; editar as conversas de
maneira apropriada; e fomentar a linguagem inovadora -, que estão diretamente
ligados ao gerenciamento das conversas no ambiente de trabalho, constata-se
que este capacitador não está sistematicamente presente no contexto da DICON.

Porém, as conversas embasadas em experiências e conhecimentos pessoais
existem no âmbito informal entre os servidores e em momentos de reuniões,
geralmente focadas em um tema ou demanda de trabalho específica, mas que
abre espaço ao compartilhamento de opiniões e ideias e consolidação de
conceitos.

O comentário do entrevistado E4 demonstra a existência aleatória desse tipo de
reunião:
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Teve um exemplo. Novamente esse exemplo, que foi essa [...] foi uma
coisa inédita pelo menos para mim, né, nesse um ano e meio, eu
acredito que foi a primeira vez, né, que foi feita essa reunião com todo
mundo e foi uma reunião que tinha como tema, né, procedimentos que
poderiam ser adotados ou sugestões para fazer com que tudo ficasse
mais organizado, mais [...] porque a gente estava tendo muito problema,
principalmente depois da greve, né, que [gerou] aquele monte de
processos no setor. E aí são ideias assim, que através da nossa vivência
e que a gente poderia sugerir para dinamizar a DICON, né, foi essa
última reunião que eu te falei, que ela foi gerenciada, né, nesse sentido
(E4, questão 8).

O entrevistado E7, entre outros, também cita as reuniões da DICON como
momentos propícios a conversas e compartilhamento de ideias e opiniões: “[...]
por parte da chefia... só em casos em que a gente tem reunião mesmo, né?. Que
a gente tem liberdade para falar sobre isso, mas não é tanto assim por parte da
chefia não” (E7, questão 8).

Pelo descrito pelo entrevistado E2, também fica clara essa percepção de que não
existe um gerenciamento de conversas por parte da chefia da divisão de maneira
estruturada, mas sim de maneira informal: “não, esses momentos não existem.
Aparecem oportunidades que a gente aproveita para poder colocar essas
experiências, mas esses momentos certos não existem” (E2, questão 8).

O comentário do entrevistado E3 também demonstra a iniciativa dos servidores
em conversar e compartilhar ideias:
Acontece isso às vezes, principalmente quando sai alguma
normatização, uma coisa nova, aí, que a gente precisa ter o
entendimento para ser aplicado. Então a gente se senta e vai ler juntos.
Ou às vezes a gente faz isso por conta própria mesmo. Eh, chama-se
um grupo, mesmo que a chefia não tenha mandado fazer isso, a gente
se senta com um grupo e vai ler e discutir (E3, questão 8).

Na percepção dos entrevistados, de forma unânime, as conversas são capazes
de criar novos conhecimentos a partir do debate e troca de experiências e
conhecimentos que lhes ampliam a capacidade de raciocínio e percepção, por
vezes levando a mudanças de processos ou hábitos.
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É possível confirmar essa afirmação nas respostas como a de E7:
Sim porque são, tem várias visões, né, às vezes você já está tão
acostumado com uma situação que você fica meio bitolado, então
quando vem outras pessoas com outras formas de pensar, aí fica
diferente. Às vezes uma pessoa enxerga alguma coisa que você não
enxergou. Ou às vezes você está tão focado que não consegue ver uma
outra linha, um outro raciocínio. Isso gera, é bem interessante (E7,
questão 8).

A questão do gerenciamento de conversas não apresentou conflito entre o
declarado pelo diretor da DICON (entrevistado E1) e demais servidores, havendo
concordância sobre a não sistematização do processo, mas a existência de
conversas

relacionadas

ao

compartilhamento

de

experiências

e

ideias

principalmente em reuniões.

Mobilizar os ativistas do conhecimento, o terceiro capacitador apresentado por
Von Krogh, Nonaka e Ichijo (2001), foi abordado na questão 10 do roteiro de
entrevistas. Segundo os autores, os ativistas do conhecimento são cruciais para o
processo de criação de conhecimento, pois formam as microcomunidades de
conhecimento, facilitam a criação e justificação de conceitos e desenvolvimento
de protótipos, promovem a energização e integração dos esforços de criação de
conhecimento e atuam na promoção do contexto capacitante.

Não sendo apenas uma atribuição de um indivíduo especificamente, mas também
um perfil proativo a ser incentivado em todos os membros de uma organização,
buscou-se captar a percepção quanto a esse capacitador por parte dos sujeitos
da pesquisa e a existência ou não de um incentivo a esse perfil por parte da
direção da divisão. O QUADRO 14 mostra os pontos principais ressaltados pelos
entrevistados.
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QUADRO 14 - Objetivo específico 3: construto capacitador 3 - mobilizar os ativistas do
conhecimento
Entrevistado
Pontos principais
E1
 Considera-se proativo e incentiva a proatividade dos demais servidores buscando o
desenvolvimento mútuo e orientando em específico aqueles que necessitam de
apoio em prol dos objetivos pretendidos.
 Diz incentivar a proatividade em reuniões, traçando ações, propondo novos modelos
e buscando mudanças com participação e troca de experiências.
E2
 Considera-se proativo oferecendo opiniões sobre processos a serem mudados ou
mantidos.
 Não percebe incentivo ao ativismo advindo da direção, acredita ser uma
característica sua.
E3
 Considera-se proativa incentivando participação em eventos da instituição como
cursos e sindicato.
 Não percebe incentivo ao ativismo advindo da direção, acredita ser uma
característica sua. Pensa incentivar coisas desinteressantes à visão da direção.
E4
 Considera-se proativa incentivando mudanças em procedimentos que podem ser
melhorados.
 Percebe incentivo indireto das chefias ao ativismo a partir da receptividade a ideias
e sugestões.
E5
 Considera-se proativa incentivando mudanças em procedimentos que podem ser
melhorados.
 Considera o ativismo uma característica do seu perfil, mas percebe incentivo
indireto das chefias ao ativismo a partir da solicitação de ideias e sugestões.
E6
 Considera-se proativo preocupando-se com seu bem-estar e o dos outros. Busca
otimizar os processos de trabalho.
 Considera a aplicação de melhores práticas, inclusive de outras instituições e de
ideias de colegas de trabalho como mecanismo de aperfeiçoamento de processos.
Ambiente rico em ideias e implementação gerando mudanças constantes.
 Percebe um incentivo ao ativismo advindo da chefia, inclusive em nível de reitoria.
 Atualidade baseada em servidores proativos e biofuncionais. Fim da personificação
dos setores na UFSJ.
E7
 Considera-se proativo dentro de suas possibilidades.
 Considera o ativismo uma característica do seu perfil, mas percebe um incentivo
indireto das chefias ao ativismo a partir da solicitação para ajudar os demais
servidores.
E8
 Considera-se proativo buscando a eficiência de seu setor de trabalho e aprender
coisas novas.
 Percebe incentivo ao ativismo advindo da chefia do setor a partir da busca do
melhor de cada um para atender à demanda de tarefas.
E9
 Considera-se proativa incentivando mudanças em procedimentos que podem ser
melhorados e oferecendo sugestões.
 Considera o ativismo uma característica do seu perfil, mas percebe incentivo
indireto das chefias ao ativismo a partir da abertura para sugestões.
 Destaca a percepção de que a direção do setor possui boas relações dentro da
instituição, o que facilita a tramitação de ideias.
E10
 Considera-se proativa compartilhando seus conhecimentos e incentivando
mudanças em procedimentos que podem ser melhorados.
 Percebe incentivo indireto das chefias ao ativismo a partir da busca por atender
sugestões e buscar a melhoria da divisão.
E11
 Considera-se proativa compartilhando seus conhecimentos e ajudando demais
servidores.
 Percebe incentivo ao ativismo não de forma clara, mas a partir de incentivo à
participação em reuniões ou para atendimento a demandas específicas.
Fonte: dados da pesquisa.
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A partir das entrevistas é possível perceber a existência do capacitador mobilizar
os ativistas do conhecimento na divisão com base principalmente no incentivo à
participação por parte da direção do setor junto aos demais servidores. Essa
postura é relatada pelo diretor da DICON (entrevistado E1) e confirmada pelos
demais entrevistados em sua grande maioria.

O entrevistado E1 destaca sua postura proativa e de incentivador ao ativismo em
sua resposta à questão 10:
Com certeza, eu me considero proativo, tá, busco o desenvolvimento de
todos, dou essa capacidade da pessoa se desenvolver e aquele ou
aquela que não está se desenvolvendo da forma correta a gente sempre
conversa com a chefia dessas pessoas para buscar qual a forma ideal
para a agente atingir o objetivo desejado. Então essa proatividade, eu
acho que é inerente na divisão e a gente está sempre buscando o
melhor possível (E1, questão 10).

Unanimemente os entrevistados relataram se perceber como pessoas proativas,
que ajudam os demais servidores e influenciam a mudança de processos a partir
da participação, compartilhamento de conhecimentos e oferecimento de ideias e
sugestões.

O entrevistado E10 demonstra bem essa afirmação:
Olha, André, eu me considero. No sentido, não que a gente tenha o
conhecimento de todo o trabalho, mas aquilo que a gente aprende,
aquilo que a gente sabe a gente passa para o outro para que o outro
passe a fazer da mesma forma ou de repente até melhor, né? E se a
algo que precise de [...] assim, que a gente sente que precisa ser
mudado, eu pelo menos tento estar colocando as ideias, colocando os
problemas para que seja discutido para que se for possível, para que
haja aquela mudança que a gente deseja, que a gente precisa (E10,
questão 10).

Quanto ao incentivo ao ativismo, apesar da maioria dos servidores relatar que não
a percebe claramente, sendo este um atributo de seu perfil, demonstra em seus
relatos atitudes e posturas da direção em que se detecta esse incentivo. O
entrevistado E7 reconhece essa atitude:
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Isso é muito do meu perfil, eu sou assim, entendeu. Não sei assim, agir
de outra forma. Mas se a chefia assim, incentiva, às vezes ela pede para
ajudar, né, para trabalhar em equipe, mas não é assim, a toda hora que
ela vai te falar isso (E7, questão 10).

Apenas o entrevistado E3 manifestou-se negativamente a respeito do incentivo ao
ativismo por parte da direção, associando sua postura ativista a um interesse
contrário à da administração da divisão:
Eu acho que é mais um perfil. Porque às vezes a gente até incentiva
coisas que para a chefia não seria interessante incentivar. Mas assim,
eh, gosto de incentivar as pessoas a participar das atividades da
instituição, participar dos cursos de capacitação, participar da vida do
sindicato, então tem situações que às vezes para a chefia não parecem
interessantes. Ou, igual eu estou falando, assim, tem coisas que eu acho
que eu não deveria fazer, então às vezes as pessoas me perguntam, aí
eu vou falar: olha, você que sabe. Você tem que perceber se essas
coisas vão ser [...] você tem que pensar se essas coisas vão ser
benéficas ou não para você em determinado ponto. Então assim, de
alertar, às vezes pode não agradar (E3, questão 10).

Também em relação ao capacitador mobilizar os ativistas do conhecimento, não
houve conflito entre o parecer do diretor da DICON (entrevistado E1) e dos
demais servidores, sendo que em sua maioria foi destacado o incentivo, mesmo
que não sistematizado, desse ativismo por parte da direção.

A questão 11 do roteiro de entrevistas teve como objetivo captar a percepção dos
entrevistados quanto ao capacitador 4 de Von Krogh, Nonaka e Ichijo (2001), qual
seja, criar o contexto adequado. Esse capacitador diz respeito a ações da
organização que visam à criação de um ambiente de trabalho propício para o
surgimento de relacionamentos sólidos e colaboração eficaz e que reforcem a
interação entre conhecimentos tácitos e explícitos, facilitando a criação de
conhecimentos.

O QUADRO 15 concentra os pontos de destaque relacionados por cada
entrevistado quanto à questão 11.
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QUADRO 15 - Objetivo específico 3: construto capacitador 4 - criar o contexto adequado
Entrevistado
Pontos principais
E1
 Destaca que promove atividades de confraternização para o fortalecimento das
relações do grupo e melhoria do compartilhamento de experiências.
 Acredita que o bom ambiente facilita o compartilhamento de ideias e a participação
coletiva, potencializando o desempenho da divisão.
E2
 Destaca atividades de confraternização, treinamentos e criação de forças tarefa
para atendimento de demandas especiais como atividades que promovem um
contexto adequado.
 Acredita que o bom ambiente de trabalho baseado em coleguismo e
camaradagem facilita a execução das atividades e o desempenho do setor.
E3
 Destaca atividades de confraternização como atividades que promovem um
contexto adequado baseado na colaboração.
 Acredita que a divisão possui um bom ambiente de trabalho e que este facilita a
execução das atividades.
E4
 Destaca atividades de confraternização e criação de forças-tarefa para
atendimento de demandas especiais como atividades que promovem um contexto
adequado baseado na colaboração.
 Acredita que essas atividades realmente aproximam os servidores fortalecendo os
laços beneficiando o ambiente de trabalho.
E5
 Destaca a colaboração mútua como atividade que promove um contexto adequado
baseado na colaboração.
 Acredita que a divisão possui um bom ambiente de trabalho e que este facilita a
execução das atividades pela ajuda mútua.
E6
 Destaca atividades de força tarefa (colação de grau), reuniões, treinamentos,
liberação para participação em atividades como entrevistas, cursos de
qualificação, confraternizações (aniversariantes).
 Percebe a divisão como uma equipe consolidada na cooperação.
 Considera importante e ressalta que melhora a ligação com os colegas de
trabalho.
E7
 Destaca atividades de treinamento, reuniões e confraternização, atividades que
promovem um contexto adequado baseado na colaboração.
 Acredita que essas atividades reforçam o sentimento de equipe, que facilita a
execução de atividades.
E8
 Destaca atividades de confraternização e encaminhamento de tarefas mais
complexas a servidores mais experientes como atividades que promovem um
contexto adequado baseado na colaboração.
 Acredita que a divisão possui um bom ambiente de trabalho e que este facilita a
execução das atividades.
E9
 Percebe um contexto organizacional fortemente baseado na colaboração e um
sentimento mútuo de busca de objetivos comuns por parte da chefia e dos
servidores da divisão.
 Acredita que a divisão possui um bom ambiente de trabalho e que este facilita a
execução das atividades.
E10
 Destaca atividades de confraternização e reuniões como atividades que
promovem um contexto adequado baseado na colaboração e busca do bem
comum.
 Acredita que a divisão possui um bom ambiente de trabalho e que este facilita a
execução das atividades.
E11
 Destaca atividades de confraternização como atividades que promovem um
contexto adequado baseado na colaboração.
 Acredita que a divisão possui um bom ambiente de trabalho e que este facilita a
execução das atividades.
Fonte: dados da pesquisa.
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Pela análise das entrevistas, vê-se claramente a existência de um cenário
baseado em relações de colaboração, participação e coleguismo entre os
membros. A direção da DICON, na perspectiva dos entrevistados, busca o
fortalecimento das relações pessoais e da solicitude a partir de atividades como
reuniões, treinamentos, confraternizações e criação de forças-tarefa para a
execução de demandas especiais.

O capacitador 4 é característico do ambiente de trabalho da DICON, sendo
destacados o bom relacionamento e o bom ambiente de trabalho baseado na
colaboração e compartilhamento por todos os entrevistados, inclusive pelo diretor
da divisão (entrevistado E1), que não divergiu do que foi citado pelos demais
servidores.

O entrevistado E3 corrobora essa afirmação:
Sim, embora haja divisões de tarefas, né, entre os servidores dos
setores isso facilita muito. Porque até uma coisa que as pessoas dizem
do setor é que ele tem um bom ambiente. Isso também, isso é, às vezes
as pessoas que deixam, elas têm isso, levam isso consigo, que é um
bom ambiente, que a gente tem (E3, questão 11).

Pelo que foi ressaltado pelo entrevistado E4, também se constata a questão das
atividades colaborativas:
Eh, com certeza, né?, [...] a DICON tem muito disso, né, aquelas coisas
assim que acontecem sazonalmente, a gente tem as matrículas, mas eu
acho que é mais a matrícula mesmo que aí tem que juntar aquela forçatarefa, essas equipes, né, confraternizações é uma coisa que a DICON
faz muito assim, coisinhas simples, né? Às vezes um servidor está
fazendo aniversário, aí tem um cafezinho especial, né? [...] são coisas
assim que aproximam os servidores (E4, questão 11).

A questão do bom ambiente de trabalho e das atividades de confraternização
também são destacadas pelo entrevistado E8:
O ambiente de trabalho é muito bom, eles têm costume de todo mês
fazer o aniversário do aniversariante do mês. Então isso é bom para a
interação do grupo, sabe? E, assim, as atividades mais complicadas
deixa para o pessoal que já está mais acostumado, então o setor lá é
muito bom para trabalhar (E8, questão 11).
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A questão 14 do roteiro de entrevistas abordou o capacitador 5 de Von Krogh,
Nonaka e Ichijo (2001), denominado globalizar o conhecimento local. De acordo
com os autores, é o processo de difusão de conhecimentos para toda a
organização ou interorganizações, como no caso de multinacionais, tendo na
transferência de conhecimento o seu foco. Porém, mesmo com a consciência de
se tratar de um conhecimento documentado em detalhes de forma explícita,
quando remetido passará por uma recriação.

O QUADRO 16 concentra os principais aspectos destacados pelos entrevistados
quanto a esse capacitador da criação de conhecimentos.
QUADRO 16 - Objetivo específico 3: construto capacitador 5 - globalizar o conhecimento
local
Entrevistado
Pontos principais
E1
 Percebe a existência de transferência de conhecimentos da sede pelos manuais
de procedimentos, treinamentos, rotinas de trabalho padronizadas e orientações
colocadas em páginas da Internet.
E2
 Percebe a existência de transferência de conhecimentos da sede pelos manuais
de procedimentos e especialmente por treinamentos diretamente com outros
servidores.
E3
 Percebe a existência de transferência de conhecimentos da sede pelos manuais
de procedimentos, e-mails, skype e arquivos de computador compartilhados. A
globalização facilita a divulgação de informações e evita a repetição de registros.
E4
 Percebe a existência de transferência de conhecimentos da sede pelos manuais
de procedimentos, inclusive para instituição externa à UFSJ.
E5
 Percebe a existência de transferência de conhecimentos da sede pelos manuais
de procedimentos como migração curricular e colação de grau. Destaca que os
manuais são sempre atualizados com novos conhecimentos.
E6
 Percebe a existência de transferência de conhecimentos da sede pelo manual de
procedimentos existente, construído com base nas experiências e conhecimentos
pessoais dos servidores mais antigos da divisão que é enviado para os demais
campi.
E7
 Percebe a existência de transferência de conhecimentos da sede a partir de
treinamentos e pelo manual de atendimento, que seguem um padrão adotado por
todos.
E8
 Percebe a existência de transferência de conhecimentos da sede pelos manuais
de procedimentos, inclusive seguido por ele mesmo como novato no setor.
E9
 Percebe a existência de transferência de conhecimentos da sede a partir de
treinamentos.
E10
 Percebe a existência de transferência de conhecimentos da sede pelos manuais
de procedimentos que visam a descentralizar o grande fluxo de trabalhos
desenvolvidos na sede da divisão para os campi fora de sede, mantendo-se um
padrão.
E11
 Percebe a existência de transferência de conhecimentos já registrados da sede,
mas classifica o processo de registro e transferência de conhecimentos pessoais
como não sistematizado e falho, podendo ser aperfeiçoado.
Fonte: dados da pesquisa.
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De acordo com as entrevistas, é possível afirmar a existência do capacitador 5 no
entendimento dos sujeitos da pesquisa, O conhecimento é produzido na sede da
DICON a partir das experiências pessoais desses servidores transferido para os
demais campi da UFSJ, principalmente por meio de manuais de procedimentos
padronizados e por treinamentos (também por vias eletrônicas como e-mail, site
da universidade e software de comunicação instantânea Skype) ministrados aos
servidores de outras localidades.

Dessa forma, é possível reconhecer a globalização desses conhecimentos
produzidos na sede da divisão para os campi avançados da UFSJ. O comentário
do diretor da divisão (entrevistado E1) ressalta essa transferência de
conhecimentos:
É, com certeza. Essa experiência que você adquire […] você sistematiza
isso e através de uma rotina de trabalho, através de manuais, vira até
uma forma de treinamento, vira orientações colocadas na página e essas
orientações, esses treinamentos, esses manuais é que vão dar suporte
para o treinamento de novos setores, de novos funcionários, né, então
toda essa experiência, toda essa bagagem é que vai ajudar todos os
setores dentro da divisão, como aqueles setores que dependem de
nossas informações, a desenvolver as suas ações para que a gente
consiga atingir os objetivos da instituição (E1, questão 14).

Pelo que destaca o entrevistado E5, também é possível captar a globalização de
conhecimentos locais:
Olha, existe, porque a gente tem alguns manuais de formas de fazer
migração curricular, de fazer colação de grau, dos procedimentos a
serem seguidos e isso vai sendo modificado todo dia quando alguém que
tem alguma coisa ali que tem, que não está de forma muito clara, se tem
alguma coisa que foi esquecida, eh, coloca, acrescenta, modifica,
então... e isso vai para outros locais também (E5, questão 14).

A grande maioria dos entrevistados revelou que a transferência de conhecimentos
produzidos na sede é feita por meio de manuais de procedimentos, como se pode
notar pela fala do entrevistado E10:
Eu acredito que sim. Inclusive este que a gente fez que é o manual [...]
assim, não é bem um manual porque ele é bem reduzido, seria algo mais
prático mesmo, né? A intenção foi principalmente passá-lo para os campi
de fora. Porque a gente quando está aqui na divisão, o volume sempre
foi aqui. Então todo o serviço foi desenvolvido aqui. Agora é que estamos
descentralizando, até porque a gente não tem condições de continuar
atendendo todos os campi na velocidade que é esperada, né? (E10,
questão 14).
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O entrevistado E4, por sua vez, realçou a globalização de conhecimentos,
inclusive para outra instituição de ensino, conforme o trecho:
Ah, tá, olha, novamente o exemplo do [...] a gente trabalhou com uma
instituição externa, aí realmente a gente fez um manual, né? E aí, na
verdade a [...] redigiu e tal e aí a gente revisou, eu e a [...], a gente lendo
o manual, acrescentando coisas, quer dizer, dentro da UFSJ eu não sei,
talvez posteriormente isso seja utilizado, mas já em outra instituição esse
nosso conhecimento já está dando frutos, né? (E4, questão 14).

5.5 Perspectivas sobre criação de conhecimento organizacional na DICON

O quarto objetivo específico deste trabalho relaciona-se à criação de
conhecimento organizacional na DICON sob a perspectiva dos sujeitos da
pesquisa. Segundo Nonaka e Takeuchi (1997), a criação de conhecimento
organizacional é a capacidade que uma empresa tem de criar conhecimento,
disseminá-lo na organização e incorporá-lo a produtos, serviços e sistemas. Para
Von Krogh, Nonaka e Ichijo (2001), inicia-se com o conhecimento tácito individual,
que quando explicitado e compartilhado torna-se a fonte mais importante de
inovação. É um processo frágil, difícil e que requer modelos de gestão mais
complexos e integrados aos relacionamentos humanos, incluindo novos
ensinamentos, insights, ideias e observações.

A criação desse conhecimento segue passos por meio dos quais o conhecimento
individual (na forma de ideias, experiências e formas próprias de realização de um
trabalho) detido pelo membro da organização pode ser captado a partir
processos de socialização e registrados em uma forma compreensível por outras
pessoas. Com isso, torna-se conhecimento da organização, passível de ser
reutilizado de forma estratégica por outros indivíduos.

Esse quarto objetivo como captação, registro e utilização dos conhecimentos
individuais para a criação de um conhecimento da organização foi abordado pela
questão 15 do roteiro de entrevistas. Para tanto, o QUADRO 17 apresenta os
pontos principais destacados pelos entrevistados.

141

QUADRO 17 - Objetivo específico 4: construto criação de conhecimento organizacional
Entrevistado
Pontos principais
E1
 Percebe a construção do conhecimento organizacional da divisão pela criação
de anotações em rascunhos, agendas, criação de manuais e de procedimentos
de rotina de trabalhos.
 Considera fundamental o compartilhamento e a troca de ideias e experiências
para a criação de novos conhecimentos do setor.
E2
 Percebe a construção do conhecimento organizacional da divisão pela criação
de manuais e treinamentos baseados na experiência dos servidores.
E3
 Percebe a construção do conhecimento organizacional da divisão pela criação
de manuais que podem ser reutilizados por outros.
 Destaca que essa criação de conhecimentos não advém de um incentivo ou
coordenação da direção da divisão e sim da iniciativa dos próprios servidores.
E4
 Percebe a construção do conhecimento organizacional da divisão pelo
compartilhamento constante de informações e conhecimentos e pelo registro
“segmentado” de conhecimentos.
 Destaca ser a criação de conhecimentos um processo informal e não
sistematizado.
E5
 Percebe a construção do conhecimento organizacional da divisão pela criação
de manuais.
 Destaca não perceber ou ter conhecimento de um incentivo ou sistematização
do processo de criação de conhecimento organizacional vindo da direção da
divisão.
E6
 Destaca o papel dos técnicos em assuntos educacionais como fonte de
orientação e a autonomia das universidades perante execução de tarefas.
 Destaca que a experiência detida pelos servidores orienta suas atividades
práticas, mas não existem políticas formais de construção de conhecimento
organizacional.
 “O que existe é o: vamos resolver”. Resolução do possível dentro da esfera da
subdivisão. Flexibilização de leis.
E7
 Percebe a construção do conhecimento organizacional da divisão pelo
encaminhamento de ideias à direção, que reúne os servidores e constitui o
debate, implementando-as em alguns casos em que há acordo geral.
E8
 Não percebe um processo de criação de conhecimento organizacional clara no
setor. Supõe que pode acontecer sem o seu conhecimento pelos registros que
são feitos das reuniões do setor.
E9
 Percebe a construção do conhecimento organizacional da divisão pelo
compartilhamento de ideias existentes entre a direção e servidores, pelo estudo
e análise de normas e resoluções.
 Acredita haver o processo de construção de conhecimento organizacional de
maneira formal e eventual, mas não deu exemplos de como acontece.
E10
 Percebe a construção do conhecimento organizacional da divisão pelo
compartilhamento de ideias e opiniões em momentos de necessidade de
resolução de situações.
 Destaca não perceber um processo formal de construção do conhecimento
organizacional da divisão, apenas práticas informais.
E11
 Não percebe um processo de criação de conhecimento organizacional clara no
setor. Supõe que pode acontecer sem o seu conhecimento pelos registros que
são feitos das reuniões do setor.
Fonte: dados da pesquisa.

Pelas respostas é possível perceber que tanto o diretor da divisão quanto os
servidores possuem opiniões confusas quanto ao que seria um processo de
criação de conhecimento organizacional por parte da DICON.
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A maioria, no caso, nove dos 11 entrevistados, entre eles o diretor (entrevistado
E1), descreve perceber o processo a partir da criação de manuais, treinamentos e
compartilhamento de conhecimentos em reuniões ou no dia-a-dia. Os outros dois
entrevistados não o identificam e supõem que o mesmo pode estar acontecendo
sem o seu conhecimento.

A grande maioria dos entrevistados destaca também que a criação de
conhecimento organizacional da DICON acontece de maneira informal, não sendo
coordenada, sistematizada ou incentivada pela direção do setor. Isso que leva à
conclusão de que não existe efetivamente uma política estabelecida de
construção de conhecimento organizacional do setor, apenas existindo algumas
práticas pontuais de registro de conhecimentos com vias a uma utilização futura,
como no caso dos manuais de procedimentos.

Isso posto, não é possível afirmar, com base nas respostas, que a DICON possui
uma construção de conhecimento organizacional baseada nos conhecimentos
individuais de seus membros de maneira sistematizada e organizada, tendo
apenas algumas práticas pontuais de registro desses conhecimentos.

O comentário do entrevistado E4 demonstra a identificação de criação de
conhecimento organizacional de maneira informal e com base na criação de
manuais ou arquivamento de casos que fogem do habitual nas atividades do
setor.
É uma coisa informal, né, são coisas assim que a gente vai vivenciando
e aí a gente tem o hábito de xerocar, né? Aconteceu alguma coisa
diferente a gente xeroca, a gente arquiva, mas não é uma coisa assim
formalizada: aí, vamos escrever isso aqui, vamos colocar no manual, né?
São coisas assim, aconteceu algo diferente a gente tem que guardar. Em
questão de modelos de diploma, né, que às vezes tem alguma situação
curiosa, então a gente guarda. É isso (E4, questão 15).

O diretor da DICON, entrevistado E1, também relaciona a construção do
conhecimento organizacional da divisão à criação de registros informais:
Eh, ele é sistematizado da forma que já foi comentado, né? Isso vira
ações dentro da divisão, isso vira manuais, tá, isso fica anotado dentro
das agendas, dentro dos computadores, para que a gente possa utilizar
isso na hora que a gente desejar (E1, questão 15).
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Para o entrevistado E7, a criação de conhecimento organizacional não é clara ou
perceptível, como demonstra seu comentário à questão 15:
Olha, eu acho assim, às vezes indiretamente, talvez sim. Às vezes até
sem a gente saber, igual dessas reuniões que a E10 faz, às vezes até
com essa intenção, mas a gente não sabe, né? Mas assim, falar
claramente, ah, vamos ver o que cada um pode, né, trazer de bagagem,
isso aí, eu ainda não ouvi não. Entendeu? (E8, questão 15).

Por sua vez, o entrevistado E10 corrobora a visão de que o conhecimento
individual é socializado e registrado de maneira pontual e informal para a
resolução de situações esporádicas:
De uma forma formal não [...] seria mais informal. A partir do momento
que surge uma determinada situação e [...] a gente se reúne ali e resolve
cada um dando a sua ideia e a gente tenta resolver de acordo com o
que, né, a partir do momento em que as ideias são colocadas em
discussão todo vê o que [...] chega-se a um consenso, o que seria
melhor na resolução daquele problema, daquela situação, entendeu?
Mas formalmente não (E10, questão 15).

Também é percebida a não sistematização do processo de construção do
conhecimento organizacional da DICON pelo relatado pelo entrevistado E6:
É, você sabe, o que existe na verdade é: vamos resolver. Nós temos
aqui na casa o seguinte: eu só vou passar adiante, [...], aquilo que eu
não der conta. O que chegou dentro da minha esfera [...] aonde eu posso
atuar dentro do meu espaço, eu dou conta de resolver eu vou resolver.
Eu só vou passar adiante, eu vou passar para você que está acima de
mim se eu não der conta de resolver, ou seja, todos os problemas eu
tento resolver no meu nível, passo para o diretor se eu não der conta. O
diretor chama o pró-reitor se ele não der conta, chama a jurídica, manda
para o gabinete. Então nós vamos subindo na hierarquia da casa até
alguém resolver. Mas a ideia é, no seu nível de atuação, você procurar
resolver os problemas sem passar para adiante, entendeu? Tentar
resolver. Só passar aquilo que você não der conta. Isso também nós não
podemos pôr no manual. Não existe, não podemos oficializar isso. Isso é
um procedimento cultural. Existe uma cultura, um grupo que se reuniu
dentro da nossa DICON, nós temos essa ideia de serviço público,
trabalhamos dessa forma e procuramos agir dessa forma. (Entrevistado
6, questão 15).

Tendo em vista os resultados obtidos pela coleta e análise de dados da pesquisa
de campo, o próximo capítulo concentrou as considerações finais deste trabalho,
apresentando as conclusões, limitações e sugestões de novos temas, bem como
recomendações que podem ser realizadas a partir deste.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho de pesquisa teve como principal objetivo identificar e analisar quais
condições capacitadoras e capacitadores estão presentes no contexto da DICON
e que são influenciadoras da criação do conhecimento organizacional dentro
desse setor da Universidade Federal de São João del Rei na perspectiva do
diretor e dos servidores técnicos administrativos do quadro efetivo da divisão,
tendo como foco a sede da instituição, no campus Santo Antônio, localizada na
cidade de São João del Rei, Minas Gerais.

Ressalta-se que o estudo não teve como objetivo comparar a perspectiva do
diretor da DICON à dos servidores, e sim investigar a visão geral da divisão
quanto aos conceitos abordados. Apesar disso, foi destacada a figura do diretor
nas análises das entrevistas e pôde-se perceber sintonia entre os relatos
apresentados pela direção em relação aos demais servidores.

Para que se pudesse responder ao objetivo geral, quatro objetivos específicos
foram definidos.

O primeiro objetivo específico abordou a perspectiva dos servidores técnicos da
unidade de análise quanto aos conceitos de informação, conhecimento,
conhecimento organizacional, criação de conhecimentos e contexto capacitante.

As entrevistas junto aos 11 sujeitos da pesquisa mostraram que a visão de
informação do setor associa-se à ideia de dados acadêmicos, presentes nas
rotinas de trabalho em legislações como leis, resoluções e calendário escolar. Por
sua vez, a percepção de conhecimento perpassa também uma conceituação
próxima da de dados acadêmicos, ultrapassando esta pelo destaque à
interpretação desses dados pelo seu utilizador. Nesse mesmo sentido, a maioria
dos servidores relatou que o conhecimento organizacional, para eles, constitui um
conhecimento da instituição de maneira mais ampla, suas legislações,
funcionamento, finalidade e hierarquia.
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Essas percepções associam-se ao aspecto explícito do conhecimento, não tendo
sido destacada pelos entrevistados a questão tácita do conhecimento, composta
de ideias, experiências e atributos pessoais e subjetivos de cada membro, como
apresentado por autores trabalhados no referencial teórico, tais como Nonaka e
Takeuchi (1997), Von Krogh, Nonaka e Ichijo (2001), Terra (2005b), entre outros.
Apesar disso, os servidores concordam, de forma geral, que esse aspecto tácito
compõe o conhecimento da organização quando arguidos a respeito.

A criação de conhecimentos com base no conhecimento tácito dos servidores da
DICON foi descrita com base no registro de suas experiências e ideias em um
nível informal e bem pouco gerenciado pela direção da divisão. Têm-se alguns
registros, porém não incentivados e de maneira individual e pessoal, em
rascunhos ou arquivamento de processos ou requerimentos que fogem ao
habitual do trabalho rotineiro. O que se aproximou mais de uma prática formal de
criação de conhecimentos foi a criação de manuais de procedimento, que se
baseiam basciamente na experiência dos membros, caracterizando um registro
de conhecimentos tácitos. Apesar desse pouco incentivo, os entrevistados
mencionaram achar importante esse procedimento e ser este capaz de criar
novos conhecimentos para a divisão.

Quanto a um contexto capacitante, baseado em relacionamentos fortes e critérios
como o de solicitude, destacado por Von Krogh, Nonaka e Ichijo (2001), os dados
coletados demonstraram que os servidores indicam um ambiente altamente
cooperativo e participativo. Foram acentuadas pela grande maioria deles a
existência e a importância desses relacionamentos colaborativos e amigáveis
para o bom desempenho das tarefas e atividades rotineiras e para o
compartilhamento de ideias e opiniões.

O objetivo específico 2 buscou captar o posicionamento dos sujeitos da pesquisa
quanto a práticas e processos em que se identificam o compartilhamento e a
socialização de conhecimentos pessoais, tal como destacado por Nonaka e
Takeuchi (1997). Pelos dados coletados inferiu-se que este é um procedimento
usual entre os servidores que buscam com frequência a ajuda dos demais
membros do setor e se sentem à vontade para expor ideias e opiniões, inclusive
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em reuniões com a direção da divisão. Porém, esse compartilhamento acontece,
em grande parte, em momentos e de maneira informal, constituindo uma boa
possibilidade que agregaria benefícios à divisão, a sua sistematização.

O objetivo específico 3 focou com mais profundidade o objetivo geral do trabalho
quanto à existência, na visão dos sujeitos da pesquisa, das condições
capacitadoras e capacitadores, características de um contexto capacitante e
facilitadores para a criação de conhecimento organizacional.

Apesar de não existir sistematização de práticas de gestão do conhecimento ou
de criação de conhecimento organizacional na divisão foco da pesquisa, os dados
obtidos neste estudo indicam a existência de práticas relacionadas aos conceitos
abordados, inclusive sendo realizadas de maneira informal pelos servidores. Isso
permite concluir a presença de quatro das cinco condições capacitadoras de
Nonaka e Takeuchi (1997), sendo: autonomia, flutuação e caos criativo,
redundância e variedade de requisitos.

Da mesma forma, concluiu-se pela existência de três dos cinco capacitadores de
Von Krogh, Nonaka e Ichijo (2001), sendo: mobilizar os ativistas do conhecimento,
criar o contexto adequado e globalizar o conhecimento local.

A construção do conhecimento organizacional da DICON, entendido como um
processo de socialização, captação, registro e reutilização de conhecimentos
produzidos pelos membros da organização com vias a torná-lo um conhecimento
“da organização”, passível de ser reutilizado de forma estratégica, tal como
destacado por Nonaka e Takeuchi (1997) em sua espiral do conhecimento, foi o
foco do objetivo específico 4 desta pesquisa.

Quanto a este, identificou-se que, apesar de não haver sistematização do
processo na perspectiva dos servidores, existem práticas nesse sentido, como a
de criação de manuais de procedimento, que orientam e são reutilizados por
outros servidores, agindo como um registro de conhecimentos da divisão. Porém,
este se constitui em um ponto que poderia ser desenvolvido pela DICON.
Considerando-se o ambiente baseado em sete dos 10 capacitadores destacados
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e em relações fortes de cooperação, segundo as entrevistas, a sistematização do
processo de criação de conhecimento organizacional a partir de práticas que
visem registrar e disponibilizar o conhecimento da DICON traria benefícios
relacionados à padronização e eficiência dos trabalhos da divisão.

De acordo com a pesquisa de campo empreendida conclui-se que o papel do
contexto capacitante (que tem nas condições capacitadoras e nos capacitadores
agentes de influência positiva) na construção do conhecimento organizacional é o
fornecer um ambiente propício para o surgimento de novos conhecimentos
internos, passíveis de serem captados, registrados e disseminados pela
organização, base de um programa sistematizado de Gestão do Conhecimento.

Dessa forma, um ambiente constituído por relações pessoais fortes e
colaborativas, com predominância e incentivo às condições capacitadoras e
capacitadores e de ações organizacionais que objetivem o desenvolvimento
pessoal e coletivo dos membros, facilita e amplia o processo de construção de um
conhecimento organizacional que pode ser utilizado estrategicamente pela
organização para a guarda de conhecimentos tácitos e busca da melhoria e
alteração de processos de trabalho, influenciando, assim, as organizações de
maneira global.

Com base no que foi exposto, conclui-se que os objetivos geral e específicos
foram alcançados mediante o caráter descritivo do presente estudo, propiciando
contribuições significativas para a organização analisada, para a comunidade
acadêmica e para o autor.

6.1 Limitações do trabalho e sugestões de pesquisas futuras

Destaca-se como limitação desta pesquisa a inclusão apenas dos servidores do
quadro efetivo da divisão analisada. Propostas para estudos futuros poderão
incluir também os funcionários terceirizados que atuam no setor, a fim de criar um
estudo mais abrangente ou mesmo comparativo entre essas duas classes de
membros da DICON.
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Uma segunda limitação destacada foi a não separação entre os subsetores da
divisão, buscando a percepção de cada um dos três (SEASA, SEPCE e SERDI)
separadamente. A opção pela não divisão neste estudo baseou-se no fato de o
subsetor SERDI possuir apenas dois servidores e o SEASA apenas um, o que
pode ser ampliado dando base a um novo estudo comparativo futuro.

Outro aspecto a ser destacado como limitação é o fato de a pesquisa de campo
ter sido aplicada apenas na DICON localizada na sede da UFSJ em São João del
Rei. Essa escolha foi feita devido ao corpo funcional reduzido que opera nos
demais campi, sendo estes também setores de apoio que não desenvolvem todas
as atividades da divisão. Soma-se a isso que o diretor da DICON está alocado na
sede. Estudos futuros poderiam ultrapassar essa limitação, ampliando a pesquisa
para os demais campi.

6.2 Recomendações

A pesquisa de campo demonstrou que a divisão analisada não tem conhecimento
sobre a conceituação de gestão do conhecimento, contexto capacitante e criação
de conhecimento organizacional de maneira formal. Porém, possui predisposição
a essas abordagens, visto que concentra algumas práticas já realizadas de
maneira informal ou não sistematizadas e que se aproximam dessas
metodologias e um ambiente baseado em fortes relacionamentos solícitos e
cooperativos.

Dessa forma, a pesquisa apresenta resultados que fazem crer que a
sistematização

dos processos

organizacional

do

setor

relacionados

poderia

trazer

à

criação

muitos

de

benefícios

conhecimento
ao

mesmo,

especialmente relacionados à padronização de processos e guarda dos
conhecimentos pessoais dos servidores. Isso se considerando que alguns já
possuem proximidade iminente com a aposentadoria, o que irá causar perda de
valorosos conhecimentos tácitos.

Esse processo de sistematização, porém, necessita de comprometimento de
todos, desde a direção da DICON até os servidores do nível operacional e mesmo
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os terceirizados, tendo, inclusive, em vista o aspecto público da instituição, que
apresenta particularidades e dificuldades específicas em relação a uma
organização privada.

Para a organização estudada a pesquisa deixa um diagnóstico constituído a partir
de uma profunda análise da situação atual do contexto da DICON relacionado à
existência

de

condições

capacitadoras

e

capacitadores

da

criação

de

conhecimentos e de como tem acontecido a criação do conhecimento
organizacional na perspectiva dos servidores, constituindo um passo importante
para a consolidação de um processo sistematizado de gestão do conhecimento a
ser implementado na divisão.

Para a comunidade acadêmica, proporciona um ponto de discussão adicional
sobre os conceitos abordados, a partir de uma pesquisa de campo prática, ligados
principalmente à abordagem relacionada a contexto capacitante e criação de
conhecimento organizacional. Nesse sentido, o roteiro de entrevistas sintetizado
pelo pesquisador a partir dos modelos de Nonaka e Takeuchi (1997) e Von Krogh,
Nonaka e Ichijo (2001), juntamente com autores como Terra (2001) e Sordi (2008)
constitui importante contribuição para futuras pesquisas sobre este tema. O
estudo age também como incentivo a novas pesquisas acerca deste tema, uma
vez que a relação dos temas condições capacitadoras e capacitadores não foi
encontrada nas diversas fontes de pesquisa realizada pelo autor desta
dissertação.

Para o autor proporcionou um novo olhar sobre a área de GC, além de ter
possibilitado aprofundar no tema de contexto capacitante e fortalecer a ideia da
importância da área de GC para as organizações de forma geral, inclusive do
setor público.

Recomenda-se ainda que novos estudos possam aprofundar a análise
relacionada a relaçao entre condições capacitadoras, capacitadores e contexto
capacitante como influenciadores e facilitadores no processo de sistematização
de uma programa de Gestão de Conecimento com foco na construção de
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conhecimento organizacional, em especial, com a comparação entre diferentes
setores de uma organização.

Finalmente, destaca-se a contemporaneidade da aboradagem feita por essa
dissertação, englobando conceitos atuais e importantes dentro da área da
Administração e da Gestão do Conhecimento, temas que tem grandes condições
de contribuir para organizações tanto públicas quanto privadas que desejam lidar
com o recurso “conhecimento”, capaz de gerar capacidades únicas, criadoras de
ativos intangíveis, o que em ultima instância pode converter-se em rentabilidade
e/ou causar impactos positivos na prestação de um serviço público de qualidade.
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APÊNDICE A
ROTEIRO SEMIESTRUTURADO PARA ENTREVISTAS QUALITATIVAS

Dados Preliminares:
Nome:
Sexo:
Idade:
Tempo de serviço no setor:
Formação:

Conhecimento/Conhecimento Organizacional: Objetivo específico 1
1- Segundo

seu

entendimento,

defina

os

conceitos

informação

e

conhecimento.
Obs.: identificar se na conceituação de conhecimento o entrevistado
menciona as experiências, ideias, formas próprias do indivíduo realizar
uma atividade também como conhecimento – neste caso, tácito. Se não
mencionar espontaneamente, explorar essa ideia.
2- De

acordo

com

sua

opinião,

o

que vem

a

ser

conhecimento

organizacional? Considera o conhecimento um recurso organizacional?

Criação de Conhecimentos: Objetivo específico 1
3- Você tem o hábito de registrar aspectos que achou interessantes e
diferentes do habitual em seu trabalho para posterior compartilhamento
com demais colegas do seu setor?
Obs: caso positivo, como são feitos esses registros? Explorar as razões, se
sim ou não, e como são feitos os registros – a ideia é checar com as
práticas ou maneiras de criação do conhecimento sugeridas pela espiral.
Além disso, checar se tais iniciativas são próprias do entrevistado ou se
são estimuladas / oficializadas pela Divisão / Chefia).

Contexto Capacitante: Objetivo específico 1
4- De que forma o relacionamento entre você e os demais servidores do seu
ambiente de trabalho contribui (ou não) para a execução das atividades de
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seu setor? Essa relação gera novos conhecimentos? Você considera o
relacionamento na sua divisão de trabalho cooperativo ou competitivo?
Obs: explorar aspectos referentes ao compartilhamento ou não de
informações e conhecimentos entre as pessoas, bem como uma ideia
inicial

das

condições

do

ambiente

propícias

ou

não

para

tal

compartilhamento.
5- Você encontra ajuda com facilidade em seu ambiente de trabalho quando
tem alguma dificuldade? E onde você busca ajuda quando tem alguma
dificuldade, individualmente ou com os demais servidores?
Obs: explorar como é essa ajuda, no caso positivo, ou qual a dificuldade,
em caso negativo.

Socialização de Conhecimentos: Objetivo específico 2
6- Você acredita que existam momentos (ou situações) em sua rotina de
trabalho que permitam o compartilhamento de suas experiências pessoais
com os demais servidores da Divisão?
Obs: Explorar quais são esses momentos, se são satisfatórios ou não, se
são de iniciativa própria ou estimulados / definidos pela Chefia/ Divisão.

Capacitadores: Objetivo específico 3
7- Existe uma “visão de conhecimento” tal como um slogan ou missão do
setor que orienta suas atividades?
Obs: explorar como é essa “visão”, citar.
8- Você acredita que a chefia de setor lhe confere “autonomia” para a
resolução de situações dentro do seu setor? Como é dada essa
autonomia? Como ela acontece na prática? Como a chefia avalia os
resultados oriundos dessa autonomia?
9- A chefia de setor propicia momentos para “conversas” sobre temas
referentes às suas experiências ou pontos de vista a respeito da execução
de tarefas do seu setor? Você acredita que essas conversas são capazes
de gerar novos conhecimentos? Por que, como?
Obs: explorar como são esses momentos de conversas, caso existam. Se
não existir, perguntar como o entrevistado acha que deveriam ser esses
momentos.
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10-A chefia do seu setor oferece “metas desafiadoras” que lhe impulsionam à
busca de melhoria em seu processo de trabalho? Como? Quais? Você
considera satisfatórios?
11-Você se considera uma pessoa “proativa”, que ajuda seus colegas e
influencia a mudança de processos a partir do que percebe que pode ser
melhorado em seu setor?
Obs: explorar as razões, se sim ou se não, e como isso poderia ser
trabalhado no sentido de melhorar a proatividade.
12- Em sua opinião, a chefia do setor promove atividades (reuniões,
treinamentos, confraternizações, incentivo à participação, etc.) que
propiciam um “ambiente de trabalho” que facilita a boa execução das
atividades? Você considera que tais atividades são de fato importantes,
geram um ambiente melhor e facilitam a execução das atividades?
13- Em sua opinião as “várias formações” (acadêmicas, profissionais) de seus
colegas de trabalho contribuem para a melhor execução das tarefas do seu
setor? Como? Existe uma política de rodízio funcional para que os
servidores adquiram conhecimentos múltiplos (gerando “redundância”)
sobre a divisão?
14- Você

acredita

que

os

seus

conhecimentos,

quando

registrados,

contribuem para a execução de atividades em outros setores da instituição
como nos campi avançados, por exemplo?
Obs: explorar como são feitos esses registros atualmente e como poderiam
ser feitos para melhorias no futuro.

Conhecimento Organizacional: Objetivo específico 4
15- Em sua opinião, a administração do seu setor busca captar os
conhecimentos e experiências próprias de cada servidor para construção
de um conhecimento “do setor”, passível de ser reutilizado por outras
pessoas? Se sim, como isso é feito? Se não, por que não é feito e qual
seria sua sugestão?
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APÊNDICE B
Autorização para uso do nome da Instituição DICON/UFSJ

