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RESUMO 
 Em função das transformações econômicas e sociais que ocorreram na 

sociedade contemporânea, surgiram novos arranjos institucionais, entre mais 

de um setor econômico, fazendo emergir as organizações híbridas, 

organizações que permeiam os setores público e privado. No Brasil algumas 

das grandes organizações híbridas são qualificadas como Paraestatais, e neste 

grupo destacam-se as organizações que compõem o Sistema “S”, dentre elas, 

o Serviço Social do Comércio – Sesc, uma das maiores Paraestatais Brasileira 

no ramo de serviços sociais. A estrutura organizacional destas organizações 

está sujeita a múltiplas influências institucionais, com fluxos de poder e 

processos organizacionais oriundos dos setores público e privado. Face a esta 

dinâmica organizacional o processo de criação de conhecimentos torna-se 

estrategicamente necessário à efetividade de sua missão institucional. O tema 

foi estudado a partir da revisão do arcabouço teórico focado principalmente na 

criação de conhecimento organizacional, entretanto buscou-se estabelecer a 

relação da estrutura de poder e o design da estrutura organizacional com o 

processo de criação de conhecimento organizacional. A abordagem da 

pesquisa utilizada foi a qualitativa, a partir de estudo de caso no Sesc. Os 

dados foram coletados através de análise documental, questionário com frases 

evocadoras e entrevista estruturada, onde os participantes da pesquisa se 

localizam nas cinco regiões geográficas do país. Os resultados evidenciaram 

que o processo de criação de conhecimento no Sesc necessita de 

aperfeiçoamentos e sistematização; bem como, o design da estrutura 

organizacional que se apresenta associada à Burocracia Profissional, tendo 

sua estrutura de poder descrita como Meritocrática. A estrutura híbrida também 

exerce grande poder sobre a estrutura organizacional. Em função destas 

características, a estrutura no Sesc, de forma geral, promove o aumento da 

burocracia ocasionando a lentidão e engessamento de processos e trâmites 

organizacionais. 

 

Palavras-Chave: Paraestatais; Organizações híbridas; Design da Estrutura 

Organizacional; Estruturas de Poder; Criação de Conhecimento. 

 

ABSTRACT 



 

 

Due to the economic and social transformations that have occurred in 

contemporary society, new institutional arrangements, among more than one 

economic sector, giving rise to hybrid organizations, organizations that 

permeate the public and private sectors. In Brazil, some large organizations are 

qualified as hybrid parastatals, and in this group there are the organizations that 

make up the "S" system, among them, the Social Service of Commerce - 

SESC, a leading Brazilian parastatals in the business of social services. The 

organizational structure of these organizations is subject to multiple institutional 

influences, with flows of power and organizational processes from the public 

and private sectors. Given this dynamic process of organizational knowledge 

creation becomes strategically necessary to the effectiveness of its institutional 

mission. The topic has been studied from the review of the theoretical primarily 

focused on organizational knowledge creation, however sought to establish the 

relationship of the power structure and the design of the organizational structure 

to the process of knowledge creation. The research approach used was 

qualitative, based on case study in the SESC. Data were collected through 

documentary analysis, questionnaire with evocative phrases and structured 

interview, where research participants are located in five geographic regions of 

the country. The results showed that the process of knowledge creation in Sesc 

needs improvement and systematization, as well as the design of the 

organizational structure that is associated to Professional Bureaucracy, with its 

power structure described as meritocratic. The hybrid structure also exerts great 

power over the organizational structure. Due to these characteristics, the 

structure at SESC, in general, promotes increased bureaucracy causing the 

slowness and inflexibility of organizational processes and procedures. 

 

Keywords: Parastatals; Hybrid Organizations, Organizational Design, Structures 

of Power, Knowledge Creation. 
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1    INTRODUÇÃO 

  

 Na sociedade contemporânea, várias transformações econômicas e 

sociais ocasionaram novos arranjos institucionais, envolvendo mais de um 

setor econômico. Entre tais transformações, encontram-se: as formas de 

atendimento da população pelo estado através de organizações sem fins 

lucrativos; as privatizações de empresas públicas nacionais, fusões e 

aquisições que ocorreram pela liberação dos mercados nacionais; e o 

crescimento dos mercados de capital (WOOD JR, 2010). Esses fenômenos 

resultaram no hibridismo das organizações que transitaram por estes desafios. 

 Nesse contexto, tais organizações, por permearem os setores público e 

privado se caracterizam como organizações híbridas (COSTA, SALLES e 

FONTES FILHO, 2010; WOOD JR, 2010).  Costa, Salles e Fontes Filho (2010) 

apontam que as organizações híbridas surgem como resposta, ao mesmo 

tempo adaptativa e criativa, para exploração de possibilidades de ação num 

quadro em que fronteiras, papéis e racionalidades tipicamente “públicas” e 

“privadas” não constituem a regra.  

Nos Estados Unidos, novas instituições com potencial para contribuir 

para a mudança social, econômica e promoção de atividades que ancoram 

empregos e estimulam práticas democráticas locais, começaram a se 

multiplicar nos últimos anos, muitas dessas, sem fins lucrativos que misturam o 

viés governamental, de negócios e estratégias. 

No Brasil, algumas das organizações híbridas mais representativas são 

as chamadas paraestatais, criadas a partir da década de 1940 para exercer as 

mais diversas funções em regime de colaboração, fomento e contribuição com 

o Estado, sem, no entanto se confundir com ele. Entre as categorias de 

classificação das paraestatais encontram-se os Serviços Sociais Autônomos, 

pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço de interesse social à 

clientela de determinada classe profissional e também à população de forma 

geral. Os Serviços Sociais Autônomos são compostos pelas organizações do 

chamado “Sistema S”: Serviço Social do Comércio - Sesc, Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial – Senac, Serviço Social da Industria – SESI, Serviço 
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Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, Serviço de Apoio a Pequenas e 

Médias Empresas - SEBRAE. 

 Tais organizações recebem grande demanda tanto de ordem pública 

quanto de ordem privada por  efetividade na prestação de serviços 

relacionados a sua missão institucional, dessa forma emergindo a necessidade 

de melhoria contínua em seus processos operacionais, induzindo e 

incentivando seus funcionários a estarem sempre preparados para as 

exigências impostas por estas demandas, que geram necessidade de 

conhecimentos de forma sistematizada.  

 Embora tratem-se de organizações de forte presença no Brasil, que 

movimentam orçamento vultoso e têm a maior parte de seus recursos oriundos 

de contribuição compulsória garantida por lei, pouco ainda se estuda, na área 

de Administração, sobre sua dinâmica. Tratam-se de grandes estruturas, 

sujeitas a múltiplas influências institucionais, com fluxos de poder e processos 

de gestão organizacional oriundos dos setores público e privado, bem como as 

demais influências do ambiente onde as mesmas atuam.  

A característica organizacional híbrida, associada ao contexto ambiental 

cada vez mais complexo e incerto, gera a necessidade de se criarem novos 

conhecimentos, disseminá-los e incorporá-los em novas tecnologias, produtos 

e serviços.  Para esse fim, Nonaka e Takeuchi (1997) dizem que o 

compromisso pessoal dos funcionários e sua identificação com a empresa e 

sua missão se tornam indispensáveis. Esses autores propõem um modelo de 

criação de conhecimento organizacional que envolve um processo de 

conversão de conhecimento em espiral.  

 No caso das organizações do Sistema S, tecnologias, produtos e 

serviços se referem à prestação de serviços sociais definidos por sua missão 

institucional no campo da educação, saúde, cultura, lazer e assistência. 

Nonaka e Takeuchi (1997) afirmam que as organizações lidam com 

ambientes incertos através de interações ativas e passivas.  Dessa forma, 

organizações que desejam lidar de forma dinâmica com as mudanças no 

ambiente precisam criar informações e conhecimento, não apenas processá-

los de forma eficiente.  
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Esta dissertação debruça-se sobre o caso do Sesc, uma das maiores 

organização do Sistema “S” voltada para serviços sociais nas áreas de cultura, 

esporte e lazer, considerando sua capilaridade nacional. Segundo as Diretrizes 

para o Quinquênio 2011/2015. 

 “O Sesc deve não somente prestar serviços, mas sobretudo, 
através da ação educativa e transformadora, contribuir para 
que cada um possa fazer mais, e obter mais, para si, para sua 
família e para sociedade” (SESC, 2010, p. 9). 
 

 Para atender a essas diretrizes surgem vários questionamentos  sobre 

como: construir visão e objetivos que convirjam para eficácia operacional; 

internalizar e compartilhar valores; estabelecer as relações internas; interagir 

com seus ambientes; e como se viabilizar politicamente, tanto interna com 

externamente, utilizando-se, como um dos seus pilares principais, o processo 

de desenvolvimento profissional e técnico de seus recursos humanos, valendo 

– se, dessa forma do conhecimento como um dos principais indutores do seu 

capital humano. 

Frente a estes temas e com vistas a compreender melhor tais processos 

numa entidade paraestatal, se apresenta a questão problema desta pesquisa: 

 

 1.1 QUESTÃO-PROBLEMA 

 

Como se caracteriza o processo de criação de conhecimento numa 

organização paraestatal brasileira, considerando o modelo de criação do 

conhecimento de Nonaka e Takeuchi (1997)? 

 

 

1.2 OBJETIVO PRINCIPAL      

 

Descrever o processo de criação de conhecimento numa organização 

paraestatal brasileira, considerando o modelo de criação do conhecimento 

organizacional de  Nonaka e Takeuchi (1997). 
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1.2.1 Objetivos intermediários 

 

- Descrever os parâmetros do design organizacional do Serviço Social do 
Comércio (Sesc).  
 
- Identificar como as cinco fases do modelo de criação de conhecimento de  
Nonaka e Takeuchi (1997) se apresentam no processo de criação de 
conhecimento no Sesc. 
 
- Identificar as condições capacitadoras do conhecimento organizacional, 
conforme modelo de criação de conhecimento de Nonaka e Takeuchi 
(1997). 
 
- Levantar os instrumentos utilizados pelo Sesc nos possíveis processos de 
criação de conhecimento. 
 
- Identificar as percepções dos entrevistados acerca da influência da 
característica institucional híbrida nos processos de criação de 
conhecimento. 
 
 

1.3 SUPOSIÇÃO 

 Na organização estudada, é possível haver criação e transferência de 

conhecimento, de forma não sistêmica, sem elaboração de planos sinérgicos 

tanto na Administração Nacional, quanto nos Departamentos Regionais, como 

também, entre eles. Tal fato ocasiona prejuízos aos objetivos institucionais, que 

se apoiam na padronização dos processos operacionais que visam à 

manutenção de qualidade na prestação de serviços à sua clientela. 

 

1.4 RELEVÂNCIA 

O estudo apresenta uma análise dos processos de criação de 

conhecimento em uma organização híbrida, que são configurações resultantes 

de processos de mudança ocasionados por fatores de natureza ambiental, 

social, econômica e governamental, permeando os setores público e privado ao 

mesmo tempo. Essas organizações conservam as mesmas características 

organizacionais, culturais e estratégicas das matrizes pública e privada que a 

constituíram, e que podem, em muitos aspectos, ser conflitantes.  
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Em função dessa dicotomia, os processos organizacionais podem sofrer 

algum tipo de prejuízo em sua eficácia, seja por delimitações mal feitas das 

propriedades entre público e privado, seja por convergência inadequada, seja 

por dificuldade de entendimento.  Isso decorre, entre vários aspectos, da 

complexidade que atravessa tais processos, culturalmente envoltos nas 

diversas peculiaridades organizacionais herdadas das matrizes público-

privadas que as constituíram. 

  Dessa forma, os processos necessitam de investigação, de maneira a 

gerar entendimento e conhecimento científico acerca da dinâmica que permeia 

as características organizacionais de tais híbridos. Nesse sentido, Moe e Kosar 

(2005) afirmam que as organizações híbridas podem ser descritas e 

consideradas úteis como ferramenta analítica. Esta dissertação busca 

contribuir para o preenchimento da lacuna observada nas pesquisas científicas 

no que se refere aos modelos organizacionais híbridos, reconhecendo seu 

papel no contexto brasileiro. 

O Sesc emprega ou investe considerável volume de recursos em 

programas de treinamento e capacitação de recursos humanos, visando à 

padronização das rotinas organizacionais em função dos projetos pedagógicos 

e das diretrizes que balizam as atividades desenvolvidas na prestação de seus 

serviços.  No exercício de 2011, a instituição dispunha de 26.441 funcionários 

efetivos − e o gasto nacional realizado em capacitação de recursos humanos 

totalizou o valor de R$ 35.296.875,56 −, tendo sido treinados e capacitados 

16.754 funcionários em todo Brasil, distribuídos entre os 27 Departamentos 

Regionais e na Administração Nacional (SESC, 2011). Espera-se que, a partir 

do resultado desta pesquisa, possam surgir contribuições para a melhoria das 

práticas dos processos de criação de conhecimento. 

 

1.5 DELIMITAÇÃO 

1.5.1 Delimitação teórica 

 

A dissertação procura descrever o processo de criação de conhecimento 

utilizado pelo Sesc, considerando o modelo de criação do conhecimento 

organizacional de Nonaka e Takeuchi (1997). O referencial teórico da pesquisa 
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versará sobre a literatura de criação de conhecimento nas organizações; 

gestão do conhecimento; organizações híbridas; e estruturas e configurações 

de poder nas organizações, não enveredando por outras perspectivas, tais 

como: inovação organizacional, organizações de aprendizagem e gestão de 

pessoas (competências e perfis). 

 

1.5.2 Delimitação geográfica 

 A pesquisa ficou restrita a 16 Estados da Federação, por limitação de 

acessibilidade. Foram considerados, neste estudo de caso, os seguintes 

Departamentos Regionais, agrupados por regiões: Centro-Oeste: Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul e Goiás; Sudeste: Rio de Janeiro e São Paulo; Norte: 

Pará, Roraima, Amapá, Amazonas e Tocantins; Nordeste: Paraíba, 

Pernambuco, Sergipe e Rio Grande do Norte; e da Região Sul: Paraná e Santa 

Catarina.   

 

1.5.3 Delimitação temporal 

 A pesquisa foi desenvolvida no espaço temporal compreendido no 

período de janeiro de 2012 a agosto de 2012, sendo os questionários com 

frases evocadoras aplicados nos meses de junho e julho e as entrevistas, 

aplicadas no mês de agosto de 2012.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 CONHECIMENTO 

2.1.1 Criação de conhecimento 

  

Nonaka e Takeuchi (1997) dizem que o estudo do conhecimento 

humano é tão antigo quanto sua própria história e que começou a ganhar uma 

redobrada atenção recentemente. Drucker (1991) e Toffler (1993, apud Nonaka 

e Takeuchi, 1997) chamaram a atenção para a importância do conhecimento 

como recurso e poder gerencial.  

 

De acordo com Anand, Glick e Manz (2002, apud Loiola, Néris e Bastos, 

2006), o conhecimento organizacional tem sido definido na literatura de várias 

maneiras, por diversos autores, tais como: crença verdadeira e justificada – 

Nonaka e Takeuchi (1997); rotinas existentes em vários níveis da organização 

– Nelson e Winter (1982); habilidades e competências – Argote e Ingram 

(2000). Ademais, Davenport e Prusak (2003) afirmam que teóricos de muitas 

disciplinas estão voltando sua atenção para uma das dinâmicas essenciais: o 

conhecimento subjacente em rotinas e práticas que a empresa transforma em 

produtos e serviços valiosos.  

 

 Davenport e Prusak (2003) advogam, ainda, que conhecimento não é 

dado nem informação, embora esteja relacionado com ambos e as diferenças 

entre os termos sejam normalmente uma questão de grau. É importante frisar 

que dado, informação e conhecimento não são sinônimos e o sucesso e o 

fracasso organizacional muitas vezes pode depender de se saber qual deles é 

necessário, com qual deles é possível contar e o que se pode ou não fazer com 

cada um. Esses autores ainda complementam a importância de entender o que 

são esses três elementos e como passar de um para outro é essencial para a 

realização bem-sucedida do trabalho ligado ao conhecimento. 

 

Dados são um conjunto de fatos distintos e objetivos, relativos a 

eventos. Num contexto organizacional, dados são utilitariamente descritos 

como registros estruturados de transações (DAVENPORT; PRUSAK, 2003).  
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Clen (2005) considera que dados sejam as simples observações sobre o 

estado da natureza, usualmente associadas aos sentidos e à percepção 

primária do ser humano. Davenport e Prusak (2003) salientam que todas as 

organizações, independentemente de sua dimensão ou setor de atividade, 

geram dados nas suas mais diversas formas, mas incorrem no erro de 

meramente os acumular, dificultando, desse modo, a identificação e a 

atribuição de sentido aos dados, que são efetivamente importantes e 

instrumentais para a geração da informação. Pode-se dizer que os dados, 

configurados de forma adequada ao entendimento e à utilização pelo ser 

humano, são informação (LAUDON; LAUDON (1996, apud ROSINI; 

PALMISANO, 2003).  

Nessa linha de pensamento, pode-se dizer que dados tornam-se 

informação quando a eles se acrescenta significado. Essa transformação 

ocorre agregando-se valor de diversas maneiras. Vários métodos são 

considerados importantes nessa passagem, tais como: Contextualização − 

sabe-se qual a finalidade dos dados coletados; Categorização − conhece-se as 

unidades de análise ou os componentes essenciais dos dados; Cálculo − os 

dados podem ser analisados matemática ou estatisticamente; Correção − os 

erros são eliminados dos dados; e Condensação − os dados podem ser 

resumidos para uma forma mais concisa (DAVENPORT; PRUSAK, 2003). Já 

Clen (2005) define que informação consiste em dado dotado de relevância e 

propósito para o ser humano a partir de um significado. Exige, 

necessariamente, uma análise preliminar baseada no conhecimento ou 

interesse. 

 

Por seu turno, Davenport e Prusak (2003) advogam que os métodos de 

transformação de dados em informações são atividades criadoras de 

conhecimento e têm lugar dentro dos seres humanos e entre eles. Afirmam 

ainda que, embora se obtenha dados advindos de registros e transações − e 

informações a partir de mensagens −, o conhecimento pode ser apreendido de 

indivíduos ou de grupos de conhecedores ou, por vezes, a partir de rotinas 

organizacionais. O conhecimento é entregue através de meios estruturados, 

tais como livros e documentos, e de contatos pessoa a pessoa, que vão desde 

conversas até relações de aprendizado. 
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Nonaka e Takeuchi (1997) dizem que a informação é um meio de extrair 

e construir o conhecimento e pode ser “sintática” (volume de informações) e 

“semântica” (significado). Este último aspecto é o mais relevante para a criação 

do conhecimento pelo fato de se concentrar no significado transmitido. Para os 

autores, o conhecimento refere-se às crenças e compromissos, está 

relacionado à ação e diz respeito ao significado. Sendo assim, consideram que 

a informação é um fluxo de mensagens, enquanto o conhecimento é criado por 

esse próprio movimento contínuo de informação. 

Pode-se dizer que o conceito de conhecimento é bastante complexo e 

adaptável ao contexto de cada situação. Como exemplo, pode-se citar que o 

conhecimento adquirido pelo engenheiro na criação de um motor difere do de 

um cientista em determinado experimento; entretanto, ambas as formas são 

criação de conhecimento. “Em geral, o conhecimento depende dos olhos do 

observador e confere-se significado ao conceito pela maneira como se utiliza” 

(WITTGENSTEIN, 1958, apud VON KROGH; ICHIJO; NONAKA, 2001, p.14). 

A criação do conhecimento organizacional é caracterizada como um 

processo mutável, que envolve interações entre os vários níveis institucionais, 

direcionando os indivíduos que amplificam, estendem e disseminam seu 

conhecimento. Também é um processo dialético de pensamento e ação, em 

que várias contradições são sintetizadas através de interações dinâmicas, 

passíveis de mudança, entre os indivíduos, a organização e o ambiente. No 

contexto apresentado, entende-se síntese como uma integração de aspectos 

opostos por meio de um processo dinâmico entre o diálogo e a prática 

(NONAKA; TOYAMA, 2003). 

Ademais, Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) afirmam que muitos 

pesquisadores definiram várias espécies de conhecimento nas organizações, 

como interação entre indivíduos e o conhecimento organizacional, como 

modelos de aprendizado organizacional e assim por diante. Afinal, o 

conhecimento em si é mutável e pode assumir vários aspectos em diferentes 

organizações. Primeiro, o conhecimento é crença verdadeira e justificada. As 

pessoas justificam a veracidade de suas crenças com base em observações do 

mundo; essas observações, por sua vez, dependem de um ponto de vista 

único, da sensibilidade pessoal e da experiência individual. Segundo, o 
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conhecimento é explícito e tácito. Como exemplo do explícito, vale citar 

algumas formas de conhecimento que podem ser colocadas no papel, 

formuladas em orações e períodos ou expressas por meio de desenhos. Ainda, 

é possível dizer que a elaboração de um projeto de engenharia − e suas 

respectivas especificações − representam a mais pura explicitação do 

conhecimento do engenheiro. Já o conhecimento tácito é muito difícil de 

descrever, porque se vincula aos sentidos, à capacidade de expressão 

corporal, à percepção individual, às experiências físicas, às regras práticas e à 

intuição. O terceiro ponto diz que a eficácia da criação do conhecimento 

depende de um contexto capacitante, entendido aqui como um espaço 

compartilhado que fomente novos relacionamentos. 

 

Vale ressaltar que Polanyi (1966) já sugeria que a concepção de 

conhecimento se apoia em três teses. A primeira é de que um conjunto 

articulado de regras e algoritmos não basta para explicar um conhecimento. 

Sobre a segunda, argumenta que o conhecimento é público, dado que é 

construído por seres humanos; é pessoal e, em grande medida, carregado de 

emoções e interpretações. Esta tese, transferida para o contexto 

organizacional, direciona as organizações para uma necessidade premente de 

um ambiente estruturado de gestão de conhecimento que preconize a 

transferência e disseminação contínua de conhecimento. A terceira tese é de 

que existe um conhecimento tácito que está por trás do que é explicitado e é 

tão fundamental quanto este último.  

Polanyi (1966) afirmava ainda que todo conhecimento é tácito ou está 

encapsulado como tal, o que sugere a existência de uma parcela de 

conhecimento não passível de ser codificado, mas com igual relevância para 

uma organização. Nesse sentido, Drucker, 1993, apud Nonaka e Takeuchi 

(1997), parecia ter reconhecido a importância do conhecimento tácito quando 

argumenta que uma habilidade não poderia ser explicada por meio de palavras 

faladas ou escritas: só poderia ser demonstrada. Sendo assim, a única forma 

de aprender uma habilidade seria através do aprendizado e da experiência. 

Nonaka e Takeuchi (1997) propõem um modelo dinâmico de criação do 

conhecimento que está ancorado no pressuposto crítico de que o 

conhecimento humano é criado e expandido através da interação entre os 
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conhecimentos tácito e explícito que, na visão dos autores, não são entidades 

totalmente separadas, e sim mutuamente complementares. Interagem entre si 

e realizam trocas nas atividades criativas dos seres humanos, chama-se essa 

interação de “conversão do conhecimento”. Afirmam ainda que não se pode 

deixar de observar que essa conversão é um processo social entre pessoas, 

não confinada dentro de um indivíduo. 

O pressuposto de que o conhecimento é criado por meio da interação 

entre os conhecimentos tácito e explícito permitiu que Nonaka e Takeuchi 

(1997) postulassem quatro modos diferentes de conversão do conhecimento: 

1- Socialização – de conhecimento tácito em tácito – exemplos: a 

instituição de brainstormings formalizados pela Honda, gerando 

discussões detalhadas, com o intuito de resolver problemas difíceis; 

com objetivo de captar o conhecimento tácito da arte de fazer massa 

de pão, vários engenheiros da Matsushita se ofereceram como 

voluntários para trabalhar na melhor padaria da região; 

2- Externalização – de conhecimento tácito em explícito – exemplo: 

esse processo é expresso na forma de metáforas, analogias, 

conceitos, hipóteses ou modelos e, um método utilizado com 

frequência para criar um conceito é combinar dedução e indução. A 

Mazda combinou esses dois métodos de raciocínio ao desenvolver o 

novo conceito do RX-7, descrito como um “autêntico carro esporte 

que privilegia o prazer e o conforto de dirigir”. 

3- Combinação – de conhecimento explícito em explícito – exemplo: Os 

indivíduos trocam e combinam conhecimentos mediante documentos, 

reuniões, conversas ao telefone ou redes de comunicação 

computadorizadas. 

4- Internalização – de conhecimento explícito para tácito – exemplo: 

Para que isso ocorra, é necessário a verbalização e diagramação do 

conhecimento sob a forma de documentos, manuais e histórias orais. 

A General Eletric documenta todas as queixas e consultas de seus 

clientes, para serem usadas, se necessário, por engenheiros no 

desenvolvimento de um novo produto. 
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Pode-se visualizar, por representação gráfica (Figura 1), os quatro modos 

de conversão do conhecimento propostos por Nonaka e Takeuchi (1997), cuja 

interação é moldada pelas inter-relações entre eles, que, por sua vez, são 

induzidas por vários fatores. 

 

 

Os quadrantes da espiral do conhecimento podem ser 

interpretados da seguinte forma: o conhecimento tácito é trocado no 

quadrante da socialização através das experiências e modelos mentais e 

por explícito, no quadrante da externalização mediante o diálogo, a 

reflexão coletiva e significativa. No quadrante da combinação, o 

conhecimento explícito recém-criado combina com outros 

conhecimentos explícitos, gerando novos conhecimentos. No último 

quadrante, a internalização ocorre quando o conhecimento explícito se 

cristaliza pelo “aprender fazendo”, sendo internalizado, dessa forma, em 

tácito. 

Outra forma para o entendimento dos quadrantes é a espiral do 

conhecimento (Figura 2), que considera os quatro modos de conversão 

de conhecimento postulados por Nonaka e Takeuchi (1997). 

 

 

Figura 1 – Espiral do Conhecimento Fonte: Nonaka; Takeuchi (1997, p.80) 
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Figura 2 – Quatro modos de conversão do conhecimento Fonte: 
Nonaka e Takeuchi (1997) 
 

 O conteúdo do conhecimento criado por cada quadrante 

diferencia-se de forma natural. A socialização gera o que se chama 

conhecimento compartilhado; a externalização gera o conhecimento 

conceitual; a combinação dá origem ao conceito sistêmico e a 

internalização produz conhecimento operacional. Esses conteúdos do 

conhecimento interagem entre si na espiral do conhecimento. Segundo 

esses autores, o conhecimento tácito dos indivíduos constitui a base da 

criação do conhecimento organizacional. O conhecimento tácito 

mobilizado é ampliado organizacionalmente através dos quatros modos 

de conversão do conhecimento, cristalizado em níveis ontológicos 

superiores. Esse processo é chamado de “espiral do conhecimento”, no 

qual a interação entre conhecimento tácito e explícito terá uma escala 

cada vez maior na medida em que subirem os níveis ontológicos − 

começa pelo nível individual, vai subindo e ampliando comunidades de 

interação que cruzam fronteiras pelos diversos campos organizacionais 

da instituição, conforme mostra a Figura 3. 
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Figura 3 – Espiral da Criação do Conhecimento Organizacional Fonte: 
Nonaka e Takeuchi (1997) 

 

 Considerando os postulados e modos de criação do conhecimento 

organizacional, Nonaka e Takeuchi (1997) e Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) 

afirmam que a criação do conhecimento organizacional envolve cinco fases 

principais (Figura 4), a saber:  

 1 – Compartilhamento do conhecimento tácito – É o início do processo. 

Ocorre quando os membros da equipe se reúnem para compartilhar 

conhecimentos sobre determinada área de produto. 

 2 – Criação de conceitos – Esta segunda fase está ancorada na 

capacidade de compartilhar conhecimentos tácitos, com base nessa 

capacidade a equipe cria um novo conceito de produto, que pode ser uma 

especificação de funcionalidade. Necessita-se formar um campo de interação, 

onde as equipes auto-organizadas possam desenvolver o diálogo contínuo, sob 

a forma de reflexão coletiva, gerando, dessa forma, o modo de conversão do 

conhecimento organizacional que corresponde à externalização, um dos modos 

de conversão do conhecimento. 

 3 – Justificação de conceitos – Nessa fase, a equipe, geralmente 

envolvendo participantes externos, justifica o conceito. Salienta-se que novos 

conceitos criados por indivíduos ou pela equipe precisam ser justificados em 

algum momento no procedimento. A justificação envolve o processo de 
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determinação de que conceitos recém-criados são realmente importantes para 

a organização e útil à sociedade. 

 4 – Construção de protótipos – O conceito escolhido para maior 

desenvolvimento se transforma em protótipo. Um conceito justificado 

transforma-se em algo concreto, um arquétipo ou protótipo de um novo 

produto; no caso de serviço ou inovação organizacional, um mecanismo 

operacional modelo poderia ser considerado um arquétipo. 

 5 – Nivelação – Por fim, a equipe assume a responsabilidade pelo 

compartilhamento do conhecimento com a organização em geral, inclusive com 

novos grupos de fabricação e/ou marketing, capazes de oferecer feedback. 

Esse processo interativo e em espiral ocorre tanto dentro da organização, onde 

se torna um protótipo − possibilitando a precipitação de um novo ciclo de 

criação de conhecimento −, quanto entre organizações, que mobilizam 

empresas afiliadas e externas por interação dinâmica. 

 

Figura 4 – Modelo de cinco fases do processo de criação do conhecimento 
Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997) 

 

 Outros autores propuseram modos alternativos de geração de 

conhecimento, Davenport e Prusak (2003) consideram cinco modos de se 

gerar conhecimento: aquisição, recursos dedicados, fusão, adaptação e rede 



27 

 

de conhecimento. Esses autores frisam que o conhecimento é tanto um ato ou 

processo como um artefato ou coisa. 

Aquisição – O conhecimento adquirido não precisa ser necessariamente 

recém-criado, mas apenas ser novidade para a organização. Além de 

comprado, o conhecimento pode ser alugado ou financiado. Como exemplo, 

pode-se citar um apoio financeiro que uma empresa dá à pesquisa universitária 

ou institucional em troca do direito de propriedade. 

Recursos Dedicados – Uma forma sistemática de se gerar conhecimento numa 

organização é formar unidades ou grupos para essa determinada finalidade. 

Fusão – Consiste em reunir pessoas com diferentes perspectivas para 

trabalhar num problema ou projeto, obrigando-as a criar uma nova sinergia com 

o objetivo de gerar uma resposta conjunta.  

Adaptação – Mudanças externas e, por vezes, internas levam empresas a se 

adaptarem: “instile uma sensação de crise antes que ela se instale e você pode 

evitar a ocorrência de uma crise real” (DAVENPORT; PRUSAK, 2003, p.77). 

Rede de Conhecimento – O conhecimento é gerado também pelas redes 

informais e auto-organizadas, as quais podem tornar-se mais formalizadas com 

o tempo. 

 Mesmo com propostas diversas de modos e formas de criação do 

conhecimento organizacional, formuladas por diversos autores, há uma 

convergência entre eles quanto à  classificação em tácito e explícito. A inter-

relação entre o conhecimento tácito e o explícito se define como conhecimento 

articulado (ANTONELLI, 2002).  

 Loiola, Néris e Bastos (2006) asseveram que as distinções entre 

diferentes tipos de conhecimentos se mostram relevantes, na medida em que a 

conversão do conhecimento tácito em explícito, assim como a articulação entre 

eles, é importante para a compreensão de processos de geração, de difusão e 

transferência de conhecimento organizacional. Para tanto, Nonaka e Takeuchi 

(1997) defendem a necessidade de explicitar o conhecimento tácito e 

preocupam-se principalmente de que modo o conhecimento é repassado dos 

indivíduos para a coletividade. Essa transferência do conhecimento individual 
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na organização constitui-se em um próprio fenômeno da aprendizagem 

organizacional (POPPER; LIPSHITZ, 2000).  

Nesse sentido, Fleury e Oliveira Jr. (2001) salientaram que o 

conhecimento da empresa é fruto das interações que ocorrem no ambiente de 

negócios e que é desenvolvido por meio de processos de aprendizagem. 

Nessa linha, Bitencourt (2001) apresenta uma abordagem interdisciplinar, de 

forma a evidenciar os processos de construção e utilização do conhecimento. 

Essa autora ainda destaca como elementos de análise do conceito de 

aprendizagem organizacional: processo (considerando a continuidade), 

transformação (considerando a mudança de atitude), grupo (enfatizando o 

coletivo), criação e reflexão (sob o prisma da inovação e da conscientização) e 

ação (apropriação e disseminação do conhecimento). 

 A criação do conhecimento implica a existência de pré-requisitos 

organizacionais. Dessa forma, a organização tem a função de fornecer o 

contexto apropriado para facilitação das atividades em grupo e para criação e 

acúmulo de conhecimento em nível individual (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

Ainda, segundo tais autores, existem cinco condições em nível organizacional 

que promovem a criação do conhecimento, como a exigência de que a 

empresa tenha uma visão e metas que deem origem às suas diretrizes 

(intenção), em um ambiente que contemple a liberdade de criação (autonomia); 

possua interação com o ambiente externo (flutuação e caos criativo); 

disponibilidade plena de informação, além da necessidade imediata 

(redundância); e diversidade interna, refletindo no ambiente interno a variedade 

encontrada no ambiente externo (variedade de requisitos). A seguir, apresenta-

se, de forma mais abrangente, as definições de todas as condições 

capacitadoras da criação do conhecimento organizacional: 

 

A) INTENÇÃO 

 

É definida como a aspiração de uma organização às suas metas. Em 

outras palavras, os esforços para alcançar a intenção assumem a forma de 

estratégias dentro de um contexto de uma empresa. No que tange à criação do 

conhecimento, a essência da estratégia está no desenvolvimento da 
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capacidade organizacional de adquirir, criar, acumular e explorar o 

conhecimento. Para criar conhecimento, as organizações devem estimular o 

compromisso de seus funcionários, formulando uma intenção organizacional e 

propondo-lhes essa intenção. 

 

B) AUTONOMIA 

 

A segunda condição para promover a criação do conhecimento é a 

autonomia. No nível individual, todos os membros de uma organização devem 

agir de forma autônoma, conforme as circunstâncias. Ao permitir essa 

autonomia, a organização amplia a chance de introduzir oportunidades 

inesperadas. A autonomia também aumenta a possibilidade de os indivíduos se 

automotivarem para criarem novo conhecimento. Ideias originais emanam de 

indivíduos autônomos, difundem-se dentro da equipe, transformando-se, então, 

em ideias originais. Do ponto de vista da criação do conhecimento, essa 

organização é mais propensa a manter maior flexibilidade ao adquirir, 

interpretar e relacionar informações. 

 

C) FLUTUAÇÃO E CAOS CRIATIVO 

 

A terceira condição para a criação do conhecimento diz respeito à 

flutuação e ao caos criativo, que estimulam a interação entre a organização e o 

ambiente externo. A flutuação é diferente da desordem total e caracteriza-se 

pela existência de um padrão difícil de prever inicialmente. Se as organizações 

adotam uma atitude aberta em relação aos sinais ambientais, podem explorar a 

ambiguidade, a redundância ou os ruídos desses sinais para aprimorarem seu 

próprio sistema de conhecimento. Quando a flutuação é introduzida em uma 

organização, seus membros enfrentam um “colapso” de rotinas, hábitos ou 

estruturas cognitivas. Um colapso refere-se a uma interrupção do estado de ser 

habitual e confortável; demanda que a atenção seja voltada para o diálogo 

como meio de interação social, ajudando-nos, pois, a criar novos conceitos. É 

comum uma flutuação ambiental precipitar um colapso dentro da organização, 

a partir do qual é possível criar o novo conhecimento. Alguns chamaram esse 

fenômeno de criação da “ordem a partir do ruído” ou “ordem a partir do caos”. 
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D) REDUNDÂNCIA 

 

Redundância é a existência de informações que transcendem as 

exigências operacionais imediatas dos membros da organização. Nas 

organizações de negócios, a redundância refere-se à superposição intencional 

de informações sobre atividades da empresa, responsabilidades da gerência e 

sobre a empresa como um todo. Para que se crie conhecimento 

organizacional, é preciso que um conceito criado por um indivíduo ou por um 

grupo seja compartilhado por outros indivíduos que talvez não precisem do 

conceito imediatamente. Segundo Nonaka e Takeuchi (1997, p.92), 

O compartilhamento de informações redundantes promove o 
compartilhamento de conhecimento tácito, pois os indivíduos 
conseguem sentir o que os outros estão tentando expressar. 
Nesse sentido, a redundância de informações acelera o 
processo de criação do conhecimento. 

 

E) VARIEDADE DE REQUISITOS 

 

Os membros da organização podem enfrentar muitas situações se 

possuírem uma variedade de requisitos, que pode ser aprimorada através da 

combinação de informações de uma forma diferente, flexível e rápida e do 

acesso às informações em todos os níveis da organização. Para maximizar a 

variedade, todos na organização devem ter a garantia do acesso mais rápido à 

mais ampla gama de informações necessárias, percorrendo o menor número 

possível de etapas. 

 

 Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) afirmam que a criação de 

conhecimento é um processo social e individual e que o compartilhamento de 

conhecimentos tácitos exige que os indivíduos também dividam as suas 

crenças pessoais sobre a situação com outros membros da equipe. O grande 

desafio de cada indivíduo, no momento de partilhar suas crenças pessoais, é o 

de justificar as próprias crenças perante os outros, e é essa necessidade de 

justificativa, explicação, persuasão e coesão humana que transforma a criação 

de conhecimento em processo extremamente frágil. Por essa fragilidade, tais 

autores afirmam que o processo de criação de conhecimento deve ser 
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cuidadosamente amparado por atividades que criem condições para a sua 

ocorrência. Nesse sentido, propõem um conjunto de atividades organizacionais 

as quais denominam como capacitação para o conhecimento, que ocorrem 

basicamente dentro do contexto organizacional. 

Sob a mesma filosofia das condições capacitadoras de Nonaka e 

Takeuchi (1997), Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) acreditam que há cinco 

categorias, segregadas dos processos organizacionais, que contribuem para 

efetivação da capacitação para o conhecimento. São eles: Instilar a visão do 

conhecimento; Gerenciar conversas; Mobilizar os ativistas do conhecimento; 

Criar o contexto adequado e Globalizar o conhecimento adequado. 

 Os aspectos cruciais da utilização dos capacitadores do conhecimento 

são compatíveis com a natureza espontânea da criação de conhecimento, 

como ocorre em qualquer caso da atividade humana complexa. No entanto, 

segundo Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), para muitos gerentes, a 

abordagem pode parecer confusa e até ameaçadora, em função do costume 

com processos decisórios racionais e com linhas de autoridades nítidas. Os 

autores propõem que esse processo de gestão do conhecimento se concentre 

nos trabalhadores do conhecimento1. 

 Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) realizam o cruzamento entre os 

capacitadores de conhecimento e as cinco fases de criação de conhecimento 

propostas por Nonaka e Takeuchi (1997), criando o que os autores 

denominaram de Grade 5 x 5, conforme mostra a Tabela 1. 

                                                 
1
 Trabalhadores do Conhecimento têm níveis elevados de expertise, escolaridade ou experiência e seu objetivo 

principal no trabalho envolve a criação, a distribuição ou a aplicação do conhecimento (Thomas Davenport. Pense 

Fora do Quadrado, Rio de Janeiro: Elsiever, 2006). 
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 Tabela 1 – Capacitação para o conhecimento: a grade 5 x 5 

Fases da 

criação de 

conhecimento 

Compartilhamen

to do 

Conhecimento 

Tácito 

Criação de 

Conceitos 

Justificação 

de 

Conceitos 

Construção 

de 

Protótipos 

Nivelação do 

Conhecimen

to 

Capacitadores 

de 

conhecimento 

Instilar a Visão  x xx x xx 

Gerenciar as 

Conversas 
xx xx xx xx xx 

Mobilizar os 

Ativistas 
 x x x xx 

Criar o Contexto 

Adequado 
x x xx x xx 

Globalizar o 

Conhecimento 

Local 

    xx 

Fonte: Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) 

  

 Oberva-se, na grade 5x5, dois elos evidentes entre a capacitação para o 

conhecimento e criação de conhecimento. Primeiro, todos os cinco 

capacitadores exercem forte influência sobre a nivelação do conhecimento. 

Ajudam a promover a disseminação de informações em toda a organização, 

demovendo as barreiras à comunicação. Segundo, gerenciar as conversas 

exerce forte influência sobre as cinco fases da criação de conhecimento. Esse 

capacitador apresenta vinculação mais estreita aos relacionamentos e à 

solicitude na organização. 

 Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) asseveram que o segundo elo é uma 

ideia-chave em qualquer projeto, porque a criação de conhecimento deve 

ocorrer numa atmosfera de solicitude, na qual os membros da organização 

desenvolvem forte interesse em aplicar as ideias fornecidas por outros. Esses 

autores procuram detalhar de forma mais adequada ao entendimento os cinco 

capacitadores: 
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Capacitador I – Instilar a Visão do Conhecimento: Um dos principais desafios 

para os gerentes na economia do conhecimento é descobrir o que as empresas 

precisam saber no futuro, isto é, a organização deve manter o olhar sempre 

adiante. O economista e filósofo Kenneth Bouding (1995, apud Von Krogh, 

Ichijo e Nonaka, 2001) estabelece uma metáfora na qual a taxa de juros de um 

montante é comparada com o crescimento do conhecimento. Segundo os 

autores que o citam, Bouding 

observa com acuidade que podemos perceber certas 
acelerações no crescimento do conhecimento; ou seja, a taxa 
de crescimento do conhecimento aumenta o tempo todo. 
Assim, o conhecimento é como um montante de capital que 
aumenta constantemente, sob taxas de juros crescentes (VON 
KROGH; ICHIJO; NONAKA, 2001, p. 13). 
 

Capacitador II – Gerenciar as Conversas: A conversa tem um poder 

considerável nas discussões gerenciais sobre conhecimento. Cada membro da 

organização, numa simples conversa, conecta suas ideias com as de outros 

membros, tornando possível concretizá-las. 

Capacitador III – Mobilizar os Ativistas do Conhecimento: São atores 

importantes em pelo menos quatro fases da criação do conhecimento. No 

início, formam microcomunidades e suavizam a trajetória para criação e 

justificação de conceitos, assim como para desenvolvimento de protótipos, e  

são fundamentais ainda para energização e integração dos esforços de criação 

de conhecimento em toda a empresa. 

Capacitador IV – Criar o Contexto Adequado: Envolve a criação de estruturas 

organizacionais que fomentem relacionamentos sólidos e colaboração eficaz. 

Capacitador V – Globalizar o Conhecimento Local: Por diversos motivos, as 

organizações desenvolvem atividades em áreas geográficas, sociopolíticas, 

demográficas e culturais cada vez maiores. 

  Pode-se observar que, para criação de conhecimento 

organizacional, existem alguns pré-requisitos organizacionais. Os 

capacitadores de conhecimento propostos por Von Krogh, Ichijo e Nonaka 

(2001) convergem em apoio às condições capacitadoras para criação do 

conhecimento propostas por Nonaka e Takeuchi (1997). Esses autores 
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afirmam ainda que, para que a criação do conhecimento perdure, as condições 

capacitadoras devem ser aprimoradas ou atualizadas continuamente.  

 

2.1.2 Transferência e socialização de conhecimento 

 As organizações dispõem de conhecimentos compartilhados e 

disseminados por todos; no entanto, diversos estoques ou conjuntos de 

conhecimento de propriedade de indivíduos, de pequenos grupos ou áreas 

funcionais necessitam de recursos para disseminação. Nesse sentido, as 

organizações buscam identificar, codificar e simplificar esse conhecimento de 

indivíduos, grupos e áreas funcionais, para torná-lo acessível a toda 

organização (FLEURY; OLIVEIRA Jr., 2001). 

 Conforme descrito por Loiola, Néris e Bastos (2006), a codificação de 

conhecimento nas organizações pode ser entendida como o processo pelo qual 

se dá a criação de procedimentos e rotinas organizacionais, representando 

soluções bem-sucedidas, assim justificadas pela padronização efetuada por 

meio de manuais, projetos, normas. Tais documentos facilitam a compreensão 

e internalização desse conhecimento por um número maior de indivíduos, o 

que favorece os processos de comunicação nas organizações. Fleury e 

Oliveira Jr. (2006) sustentam que, em um nível mais básico, o processo de 

comunicação se dá pelo estabelecimento de uma linguagem comum e, torna-

se o modo desenvolvido e adotado por indivíduos e grupos nas empresas para 

expressar e articular crenças comuns.  

 Segundo Loiola e Leopoldino (2010), a socialização envolve o 

compartilhamento de conhecimento pessoa a pessoa, abarcando tanto 

conhecimento explícito quanto tácito, e é facilitada quando há um adequado 

fluxo de comunicação. Esses autores complementam que a codificação é a 

explicitação do conhecimento das pessoas em artefatos concretos, tais como 

normas, padrões e manuais técnicos. Nesse sentido, Néris (2005) afirma que a 

socialização e a explicitação escrita são formas de difusão de conhecimentos 

na organização que apresentam forte complementaridade. 
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 Nessa perspectiva, Bartol e Srivastava (2002) definem compartilhamento 

de conhecimento como sendo o compartilhamento de informações, ideias, 

sugestões e experiências organizacionalmente relevantes, do indivíduo com os 

outros, e afirmam que o compartilhamento de conhecimento é um componente-

chave dos sistemas de gestão do conhecimento. Segundo Szulanski (2000), o 

compartilhamento do conhecimento depende da capacidade de absorção do 

destinatário, que está relacionada com o conhecimento e habilidades 

anteriores. Outro ponto fundamental é estar devidamente motivado para buscar 

e aceitar conhecimentos diferentes ou novos. Szulanski (2000) afirma ainda 

que a falta de motivação para tal processo poderá levar a atitudes de 

procrastinação, rejeição, sabotagem, passividade, aceitação na implementação 

e no uso do conhecimento compartilhado. 

 Percebe-se que o compartilhamento do conhecimento nas organizações 

sofre influência de inúmeras variáveis, que podem impactar esse processo de 

diferentes formas (DAVENPORT; PRUSAK, 2003; NONAKA; TAKEUCHI, 

1997; SZULANSKI, 2000). Entre elas, estão variáveis relacionadas com o 

conhecimento transferido, com o transmissor e o receptor do conhecimento e 

com o contexto em que ocorre o compartilhamento do conhecimento. Nesse 

sentido, Loiola e Leopoldino (2010) dizem que investigar as relações entre os 

níveis individual e organizacional de processos de aprendizagem envolve a 

busca de variáveis mediadoras, facilitadoras ou restritivas da aprendizagem, e 

a avaliação da sua influência entre os níveis de manifestação dos fenômenos 

que se quer relacionar. Um dos construtos mediadores de tal relação são os 

suportes à transferência de conhecimentos para aplicação de conhecimentos 

individuais e situações de trabalho. 

 Davenport e Prusak (2003) registram que a melhor forma de transferir 

conhecimento é contratar pessoas perspicazes e deixar que elas conversem 

entre si. E complementam: o conhecimento nas organizações é transferido, 

quer esse processo seja gerenciado ou não. Essa forma de transferência 

espontânea e não estruturada é vital para o sucesso de uma empresa. Embora 

o termo gestão do conhecimento implique a transferência formalizada, um de 

seus elementos essenciais é o desenvolvimento de estratégias específicas 

para incentivar essas trocas espontâneas. Esses autores asseveram que o 
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relacionamento de transferência pode ser uma parceria, uma relação de 

orientação ou de aprendizado, mas algum tipo de relação de trabalho costuma 

ser essencial. Nesse sentido, Fleury e Oliveira Jr. (2006) afirmam que o 

desenvolvimento de um código comum compartilhado pelas empresas − o qual 

facilita transferência de conhecimento − pode, portanto, constituir em si próprio 

uma vantagem para os parceiros em uma relação cooperativa. E asseveram 

que a transferência de conhecimento é uma estratégia desejada e necessária 

para o desenvolvimento das empresas; no entanto, a facilidade de imitação por 

parte dos competidores é algo a ser evitado, pois leva à corrosão da vantagem 

competitiva estabelecida pela empresa. 

 Nesse sentido, Sanches (1977, apud Fleury e Oliveira Jr, 2006) adverte 

que a transferência deliberada de conhecimento deve ser distinta da difusão do 

conhecimento estrategicamente relevante para a empresa. A administração 

deve tentar controlar essa difusão, que pode levar à redução da relevância 

estratégica das competências da empresa. 

  

2.1.3 Aprendizagem organizacional 

 

 Ruas (2006) afirma que a aprendizagem no âmbito das organizações 

não é um tema recente, pois já nos anos 70 aparecia como uma preocupação 

de muitos que se ocupavam com o desenvolvimento organizacional, com a 

capacitação gerencial e com a sobrevivência das organizações. De fato, os 

processos de aprendizagem nas organizações são parte importante do 

sucesso de algumas experiências mais exitosas da história da administração. 

Os estudos da aprendizagem organizacional são derivados dos estudos sobre 

a aprendizagem individual, cuja origem está na psicologia (SHRISVASTAVA, 

1983, apud TAKAHASHI; FISCHER, 2007). Assim, um primeiro enfoque foi o 

behaviorista, no período anterior aos anos 50, com os estudos de Skinner e 

Guthrie sobre o modelo estímulo-resposta (TAKAHASHI; FISCHER, 2007).  

 

Fleury e Fleury (2006) dizem que duas vertentes teóricas sustentam os 

principais modelos de aprendizagem: o behaviorista e o cognitivo. No primeiro, 
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o foco principal é o comportamento, pois este é observável e mensurável; 

partindo do princípio que a análise do comportamento implica o estudo das 

ralações entre eventos estimuladores, respostas, consequências. Planejar o 

processo de aprendizagem implica definir todo o processo, em termos 

passíveis de observação, mensuração e réplica científica. No segundo, o foco é 

a busca por explicação adequada sobre os fenômenos complexos, como a 

aprendizagem de conceitos e solução de problemas. Procura utilizar dados 

objetivos, comportamentais e dados subjetivos. Também leva em consideração 

as crenças e percepções dos indivíduos que influenciam seu processo de 

apreensão da realidade.  

Esses autores afirmam, ainda, que o processo de aprendizagem em 

uma organização envolve a elaboração de novos mapas cognitivos, que 

possibilitem compreender melhor o que está ocorrendo em seu ambiente 

externo e interno.  

Kim (1993) define a aprendizagem como dois passos simultâneos: a 

operacionalização efetiva da ação que se aprenda, o como, enquanto a 

reflexão sobre isso possibilite o porquê, pela observação e formação dos 

conceitos. 

Um dos conceitos mais utilizados por administradores profissionais e 

teóricos da aprendizagem foi o desenvolvido por Chris Argyris, de Harvard, e 

Donald Schon, do MIT, em função da fácil adaptação aos modelos de mudança 

organizacional. Argyris e Schön (1978) classificaram a aprendizagem 

comparando-a com circuitos simples e duplos, conforme mostra a Figura 5. A 

aprendizagem em circuito simples apoia-se numa habilidade de detectar e 

corrigir o erro, focada em ações corretivas; é associada à mudança 

incremental, buscando preservar as teorias e normas operacionais. A 

aprendizagem de circuito duplo refere-se às transformações radicais, 

envolvendo reflexividade, questionando a relevância das normas de 

funcionamento; envolve uma reflexão por parte do indivíduo, fazendo com que 

o conhecimento passe a fazer parte da organização. Já o circuito triplo deutero 

aprendizagem ocorre quando a organização avalia os outros dois (único e 

duplo), corrige os erros e reencaminha o processo. Dessa forma, a organização 

aprende a aprender. (ARGYRIS; SCHON, 1978). 
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Figura 5 – Circuito simples e duplo de aprendizagem Fonte: Adaptado de 
Argyris e Schon (1978)  

 

Morgan (2006) assevera que muitas organizações tornaram-se 

competentes na aprendizagem de circuito único, desenvolvendo a habilidade 

de perscrutar o ambiente, de colocar objetivos e de monitorar o desempenho 

geral. Essa habilidade básica é, na maioria das vezes, institucionalizada sob a 

forma de sistemas de informação planejados para manter a organização “em 

curso”. Esse autor afirma ainda que a habilidade de atingir proficiência em 

termos de uma aprendizagem de circuito duplo usualmente se comprova mais 

imprevista. Muitas organizações falham na institucionalização de sistemas, 

normas básicas, políticas e procedimentos operacionais em relação a 

mudanças que ocorrem nos seus ambientes, que promovam o debate contínuo 

e a inovação. 

Tal situação decorre, segundo Morgan (2006), por três barreiras. A 

primeira delas existe por um problema geral do modelo burocrático na 

organização, impondo estruturas fragmentadas de pensamento aos seus 

membros e, na realidade, não encorajam os empregados a pensar por si 

próprios. Quando as divisões verticais e horizontais dentro da organização são 
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particularmente poderosas, a informação e os conhecimentos raramente fluem 

de maneira livre e, assim, esses diferentes setores da organização geralmente 

funcionam a partir de imagens diferentes da situação global, sem saber como  

a esta se adaptam e sem se preocupar em perseguir objetivos setoriais como 

se fossem fins em si mesmos.  

A segunda maior barreira à aprendizagem de circuito duplo está muitas 

vezes associada com o princípio da responsabilidade burocrática, isto é, os 

empregados são responsáveis pelos seus desempenhos dentro de um sistema 

que recompensa o sucesso e pune as falhas, têm um incentivo para se 

engajarem em várias formas de fraudes para proteger a si mesmos; além 

disso, existe quase sempre a tentação de dizer aos gerentes exatamente aquilo 

que alguém pensa que eles gostariam de ouvir.  

A terceira grande barreira ao aprendizado de circuito duplo é concebida 

pelo fato de que existe frequentemente uma defasagem entre aquilo que as 

pessoas dizem e aquilo que fazem. Segundo Argyris e Schön (1978, apud 

Morgan, 2006), referem-se a isso como uma defasagem entre a teoria adotada 

e a que é efetivamente utilizada. Nesse sentido, Morgan (2006) afirma que 

muitos gerentes e empregados tentam abordar os problemas de forma retórica 

ou com racionalizações que transmitem a impressão e que sabem aquilo que 

estão fazendo. Esse autor ainda complementa que isso pode não ser somente 

para impressionar os outros, mas também para convencê-los de que tudo vai 

bem e que possuem a habilidade de lidar com o problema. 

Morgan (2006) mostra que os exemplos de como as organizações 

habitualmente inibem a aprendizagem em circuito duplo também indicam como 

ela pode ser facilitada e propõe quatro diretrizes que resumem como um 

enfoque organizacional orientado para aprendizagem e para a administração 

podem ser desenvolvidos. Primeiro, encorajar e valorizar uma abertura e 

flexibilidade que aceita erros e incertezas como um aspecto inevitável da vida 

em ambientes complexos e mutáveis; segundo é o encorajamento a um 

enfoque de análise e solução de problemas complexos que reconheça a 

importância de exploração de diferentes pontos de vista, ajudando a definir 

meios de enquadrar e reenquadrar assuntos e problemas induzindo o foco de 

maneira aberta; terceiro, evitar imposição de estruturas de ação em ambientes 

organizados, com relação direta à importância da ação dirigida para 
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investigação, contrastando com os enfoques tradicionais do planejamento, que 

tendem a impor objetivos, metas e alvos, sendo importante vislumbrar meios 

em que a inteligência e a direção podem emergir do processo organizacional 

corrente. O quarto é o que facilita o desenvolvimento do aprender a aprender, 

se relacionando com a necessidade de fazer intervenções que criam estruturas 

e processos organizacionais que ajudem a implementar as diretrizes anteriores. 

Nessa perspectiva, Teixeira e Guerra (2002) afirmam ainda que são os 

indivíduos que aprendem, e não as organizações. A solução é entender as 

organizações como ambientes adequados à troca de experiências e à criação 

de conhecimento. Embora os indivíduos sejam o sujeito central do processo de 

aprendizado, são as organizações que garantem o contexto no qual ele ocorre.  

Esses autores complementam que a tarefa das organizações é 

desenvolver mecanismos que facilitem o processo interativo que leva ao 

aprendizado, incluindo a captura do saber tácito, aquele que não é formalizado, 

presente em todos os indivíduos e grupos. O desenvolvimento de mecanismos 

de aprendizagem organizacional passou a contar com o apoio de modelos que 

trataram de identificar e simplificar as relações entre os elementos envolvidos.  

 

2.2 O SISTEMA “S”: ORGANIZAÇÕES HÍBRIDAS 

 

Na década de 1940, foram criados os seguintes órgãos: Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Serviço Social da Indústria (Sesi) 

e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Nas décadas 

seguintes, foram surgindo outras instituições: Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural (Senar); Serviço Nacional de Aprendizagem em 

Transporte (Senat); Serviço Social de Transporte (Sest) e o Serviço Nacional 

de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop). 

Todas essas instituições, embora de natureza privada, exercem, ao lado do 

Estado, atividades de interesses público e coletivo, utilizando-se do modelo 

privado de eficiência para consecução de seus objetivos de desempenharem 

ações voltadas, precipuamente, à assistência social e à formação profissional, 

dentro dos setores econômicos aos quais se vinculam. Por essas 

características, são denominadas paraestatais; no alicerce estrutural da 

administração pública, são chamadas de “Serviços Sociais Autônomos”. 
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Conforme advoga Meirelles (1992), os serviços sociais autônomos 

constituem uma peculiaridade brasileira e formam uma espécie distinta de 

entidades paraestatais, com características próprias e finalidades específicas 

de assistência à comunidade ou a determinadas categorias profissionais. Têm 

personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio e direção particular, 

não compõem o serviço público centralizado, nem se confundem com as 

autarquias; caminham ao lado do Estado e sob seu amparo, mas sem 

subordinação hierárquica ao poder público. Meirelles (1992) ainda informa que 

os serviços sociais autônomos organizam seus serviços nos moldes das 

empresas privadas, suas diretorias são compostas sem ingerência estatal, 

administram desembaraçadamente seus patrimônios, aplicam livremente suas 

rendas, mas prestam contas a posteriori à entidade pública ao qual se 

vinculam. 

Nesse sentido, Di Pietro (1999) sustenta que talvez seja em relação a 

essas entidades que melhor se aplique a expressão “entidade paraestatal”, 

que funciona paralelamente ao Estado sem nele se integrar; realiza uma 

atividade de interesse público, sem se confundir com o serviço público próprio 

do Estado; submete-se a um regime jurídico de direito privado, mas, ao mesmo 

tempo, goza de privilégios e sofre restrições próprias da Administração Pública. 

Nesse contexto, Rego (2002) informa que essa conformação legal especial 

estabelece uma confluência de diferentes atores sociais, com seus respectivos 

interesses: empresários (como contribuintes), trabalhadores e seus 

dependentes (como principais beneficiários), representantes sindicais patronais 

(como representantes dos empresários e dirigentes das entidades), Estado 

(como avalista e fiscalizador) e, finalmente, a sociedade (como avalista desse 

mesmo Estado).  

Esse conjunto de entidades é também denominado Sistema S. Segundo 

Rego (2002), a adequação do termo Sistema S é questionável, porque essas 

organizações não constituem um sistema, entretanto houve uma generalização 

da denominação − instituindo-se, na prática, o termo −, não existindo uma 

acepção única. Esse autor diz ainda que o Governo Federal, no documento 

Nova Política Industrial (BRASIL, 2002), define Sistema S como aquele 

formado por Senac, Sesc, Senai, Sesi, Sebrae, Senar, Senat e Sest. 
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Atualmente, já há “cristalização” do termo por uma grande parte de entes do 

Estado. No ano de 2009, foi publicado o documento Cartilha de Orientação às 

Entidades do Sistema S, emitida pela Controladoria Geral da União (CGU), 

bem como A carga tributária do Sistema S, informativo no site da Receita 

Federal do Brasil. 

O Sistema S, composto pelos Serviços Sociais Autônomos, cujos 

regimes jurídicos são predominantemente de direito privado, sem fins 

lucrativos, foram instituídos para ministrar assistência ou ensino a 

determinadas categorias sociais e possuem autonomia administrativa e 

financeira. No cumprimento de sua missão institucional, estão ao lado do 

Estado (a atuação da União é de fomento e não de prestação de serviços 

públicos). Embora sejam criados por lei, não integram a Administração Direta 

ou Indireta. Contudo, por administrarem recursos públicos, especificamente as 

contribuições parafiscais, devem justificar a sua regular aplicação, em 

conformidade com as normas e regulamentos emanados das autoridades 

administrativas competentes (BRASIL, 2009, p. 4). 

 

As entidades paraestatais que compõem o Sistema S são organizações 

híbridas, pois combinam características de mais de um setor econômico. Para 

Wood Jr. (2010), o termo organização híbrida surgiu na literatura científica nos 

campos da gestão pública e das organizações sem fins lucrativos, na década 

de 2000, relacionando as organizações que operam na interface entre os 

setores público e privado, atendendo tanto às demandas públicas como às 

comerciais. E complementa, informando que tal expressão também é utilizada 

para designar organizações que combinam características de organizações 

sem fins lucrativos, tais como: voluntarismo, orientação para missão e foco na 

criação de valor social. 

Perry e Rainey (1988, apud Costa et al., 2010) alegam que propriedade e 

fonte de recursos constituem as dimensões mais comuns de diferenciação 

entre organizações públicas e privadas nos estudos de organizações. 

Complementam que essas características organizacionais são relativamente 

claras e refletem, até certo ponto, o tipo de controle externo a que a 
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organização está submetida. Costa et al. (2010) referem-se ao Senai, Senac, 

Sesc e Sesi como sendo instituições de propriedade privada e fonte de 

recursos públicos que representam tipos mistos: organizações híbridas que 

podem ser caracterizadas como organizações patrocinadas pelo Estado. 

Ruys e Bruil (2005) definiram organizações híbridas como aquelas cujas 

competências e racionalidades públicas e privadas estão entrelaçadas. Nessa 

linha, Avritzer e Pereira (2005) sustentam que, no Brasil, destaca-se um 

conjunto de formas consultivas e deliberativas (Conselhos, por exemplo) de 

participação da população no processo de tomada de decisão acerca da 

distribuição de bens públicos, das políticas públicas e da deliberação sobre 

prioridades orçamentárias. Afirmam que a maior parte dessas formas podem 

ser denominadas híbridas, no sentido de que elas envolvem um partilhamento 

de processos deliberativos entre os atores estatais e sociais ou associações da 

sociedade civil. Os autores acrescentam que essas modalidades são o 

resultado de um longo processo de reorganização da sociedade civil e das 

suas formas de relação com o Estado e de um longo processo de 

transformações institucionais, jurídicas e administrativas, especialmente em 

nível local. 

Avritzer e Pereira (2005) afirmam, ainda, que novos espaços de 

negociação e inter-relação são criados em torno de atores sociais e do Estado, 

que se veem obrigados a debater e ajustar suas estratégias; ou seja, a ação a 

partir das instituições é substituída pela ação coletiva e negociada. Tais 

territórios tornam-se o lugar da elaboração de políticas públicas, de tomada de 

decisões discutidas e compartilhadas sob a forma de orçamentos participativos, 

de fóruns e arenas público-privadas e projetos participativos, seja por 

intermédio de novas relações jurídico-institucionais entre as instâncias federal, 

estadual, municipal, seja por meio da construção de um novo espaço 

democrático com as comunidades locais e suas representações sociais e 

políticas. Nesses casos, chama-se de órgãos híbridos àqueles que exercem 

atuação simultânea em espaços institucionais de deliberações entre as 

representações estatais e entidades da sociedade civil (AVRITZER; PEREIRA, 

2005). 
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 A questão da criação do conhecimento é importante para essas 

organizações em função dos fatores situacionais: ambiente complexo e estável 

e a necessidade de padronização das habilidades, características das 

Burocracias Profissionais − proposta por Mintzberg (2003) −, baseadas no 

design de sua estrutura organizacional. A burocracia profissional apoia-se na 

coordenação da padronização das habilidades, conhecimentos, treinamento e 

doutrinação. Outro fenômeno que difere as burocracias profissionais das outras 

formas de estruturas organizacionais são os influenciadores externos e 

internos, que atuam de dentro para fora e de fora para dentro, além das 

hierarquias administrativas paralelas, que exercem grande poder no contexto 

organizacional das burocracias profissionais, que são, às vezes, denominadas 

organizações “colegiadas” (MINTZBERG, 2003). Observando as estruturas das 

organizações que compõem o Sistema S, todas elas são colegiadas, sendo 

seus Conselhos Regional e Nacional responsáveis por suas deliberações em 

todos os atos de gestão necessários às operações de tais organizações. 

Entretanto, o poder nessas estruturas também está na expertise − 

conhecimento e habilidades −, sendo concentrada na base da hierarquia, com 

os próprios operadores profissionais. Em função desse foco de poder em seus 

especialistas, surge uma coalizão interna profissional e essa presença de 

diferentes tipos de especialistas geralmente propicia boa dose de atividade 

política. Devido ao seu treinamento, os especialistas possuem muitas 

oportunidades para a rotatividade, ocasionando baixa lealdade à organização. 

Face a essas características, é necessária a transferência sistemática dessa 

expertise e conhecimentos para seus apoiadores e sucessores, de forma que 

essa anomalia,  que é a rotatividade, não prejudique a gestão organizacional e 

o conhecimento seja algo fluido dentro da organização (MINTZBERG, 1983). 

Sobre esse aspecto, Nonaka e Takeuchi (1997) asseguram que o 

compromisso pessoal dos funcionários e sua identificação com a empresa e 

sua missão são fatores indispensáveis. O modelo de criação de conhecimento 

organizacional proposto por Nonaka e Takeuchi (1997) para identificar os 

processos, práticas e formas organizacionais que são criadoras de 

conhecimento foi a opção escolhida neste estudo de caso. Isso porque, 

segundo Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), alcançou êxito pela formalização 

do modelo genérico de criação de conhecimento e por demonstrar que as 
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empresas japonesas foram bem-sucedidas por suas habilidades e capacidades 

na criação de conhecimento organizacional, podendo, assim, ser verificado em 

outras configurações organizacionais. 

 Sendo assim, é necessário reconhecer que, tanto entidades com fins 

lucrativos quanto as sem fins lucrativos possuem características distintas 

decorrentes de suas naturezas, funções e finalidades, que não podem ser 

ignoradas quando do desenvolvimento de técnicas de gestão, que uma vez 

definidas para um tipo de organização não podem ser adotadas por outro tipo 

sem as devidas adequações. Sobre o tema, Salvatore (2004) diz que cada 

setor desenvolve suas atividades segundo uma lógica que lhe é própria e que 

vai definir uma forma característica de administração e gestão. 

 Tal processo de administração e gestão deve considerar a realidade da 

entidade, observando o design da estrutura organizacional que, segundo 

Mintzberg (2003), decorre da consistência entre parâmetros de design e fatores 

situacionais. Por outro aspecto, quando não existe consistência entre as 

referidas características, Mintzberg (1983) afirma que a entidade não funciona 

eficazmente, não obtém harmonia natural. 

Os elementos da estrutura devem ser selecionados para a 
obtenção de uma consistência ou harmonia interna, bem como 
uma consistência básica com a situação da organização – seu 
tamanho, idade, tipo de ambiente em que funciona, sistema 
técnico que utiliza e assim por diante (MINTZBERG, 2003 
p.13). 

 

 Mintzberg (2003) afirma que as organizações são estruturadas para 

capturar e dirigir sistemas e fluxos e para definir os inter-relacionamentos das 

diferentes partes, os quais são forçosamente lineares na forma, com um 

elemento posicionando-se claramente após o outro. Tal autor desenvolveu um 

diagrama considerando as diferentes partes que compõem a organização, a 

saber: Cúpula Estratégica, Tecnoestrutura, Linha Intermediária, Assessoria de 

Apoio e Núcleo Operacional. A Figura 6 representa o design das cinco partes 

básicas da organização. 
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 Figura 6 – As cinco partes básicas da organização Fonte: Adaptado de  
Mintzbeg (2003) 
 

  Mintzberg et al. (2000) apresentam algumas premissas da abordagem 

das configurações: 

a) em grande parte, uma organização pode ser descrita em termos de algum 

tipo de configuração estável de suas características; para um período 

distinguível de tempo, ela adota uma determinada forma de estrutura adequada 

a um determinado tipo de contexto, o que faz com que ela se engaje em 

determinados comportamentos que dão origem a um determinado conjunto de 

estratégias; 

b) esses períodos de estabilidade são ocasionalmente interrompidos por algum 

processo de transformação para outra configuração; 

c) esses estados sucessivos de configuração e períodos de transformação 

podem ser ordenados, ao longo do tempo, por sequências padronizadas como, 

por exemplo, descrevendo ciclos de vida de organizações. 
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 Dessa forma, Mintzberg (2003) evidencia que os elementos da sua 

teoria, os mecanismos de coordenação, os parâmetros de design e os fatores 

situacionais parecem situar-se em conglomerados (clusters) naturais ou 

configurações e que todas as tendências que venham a surgir possam ser 

desenhadas a partir de cinco configurações: Estrutura Simples, Burocracia 

Mecanizada, Burocracia Profissional, Forma Divisionalizada e Adhocracia. Os 

principais parâmetros de design e os fatores situacionais de cada configuração 

estão apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Parâmetros de Design e Fatores Situacionais 

CONFIGURAÇÃO 
PARÂMETROS DE 

DESIGN 

FATORES 

SITUACIONAIS 

Estrutura Simples 

Centralização, estrutura 

orgânica 

 

Organização jovem e 

pequena; sistema técnico 

sem sofisticação; ambiente 

simples e dinâmico; 

possibilidade de 

hostilidade externa ou forte 

necessidade de poder do 

executivo principal; não 

segue a moda 

Burocracia Mecanizada 

Formalização do 

comportamento, 

especialização das tarefas 

horizontal e vertical, 

geralmente agrupamento 

funcional, unidade 

operacional de grande 

dimensão, centralização 

vertical e descentralização 

horizontal limitadas, 

planejamento das ações 

Organização antiga; 

sistema técnico regulado e 

não automatizado; 

ambiente simples e 

estável; controle externo; 

não segue a moda 

Burocracia Profissional 

Treinamento, 

especialização horizontal 

das tarefas, 

Ambiente complexo e 

estável; sistema técnico 

não regulado e não 
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descentralização vertical e 

horizontal 

sofisticado; acompanha a 

moda 

 

 

Forma Divisionalizada 

 

 

Agrupamento baseado no 

mercado, sistema de 

controle de desempenho, 

descentralização vertical 

limitada 

 

 

Mercados diversificados 

(particularmente produtos 

ou serviços); empresa 

antiga e de grande porte; 

necessidade de poder dos 

gerentes intermediários; 

segue a moda 

Adhocracia 

Instrumentos de 

interligação, estrutura 

orgânica, descentralização 

seletiva, especialização 

horizontal do trabalho, 

treinamento, 

agrupamentos funcional e 

baseado no mercado que 

concorrem entre si 

Ambiente complexo e 

dinâmico (às vezes 

diferente); jovem 

(especialmente a 

Adhocracia Operacional); 

Sistema técnico sofisticado 

e frequentemente 

automatizado (na 

Adhocracia 

Administrativa); segue a 

moda 

Fonte: Adaptado de Mintzberg (2003) 

 

Considerando as configurações propostas por Mintzberg (2003), a 

burocracia profissional é a que apresenta características mais próximas das do 

Sistema S. Seu principal exemplo é a organização de serviços pessoais, pelo 

menos aquela que executa trabalho complexo e estável − escolas e 

universidades, empresas de consultoria, empresas de auditoria, escritórios 

jurídicos e órgãos de serviço social (MINTZBERG, 2003). 

 

Mintzberg (2003) afirma que a burocracia profissional baseia-se na 

coordenação da padronização das habilidades e em seus parâmetros de 

design associados, o treinamento e a doutrinação, contratando profissionais 

especializados para o núcleo operacional e, depois, concede-lhes considerável 
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controle sobre seu próprio trabalho, o que significa que o profissional age 

independentemente de seus colegas, mas diretamente com os clientes que 

serve. Esse autor diz que grande parte da coordenação necessária entre 

profissionais operacionais é tratada pela padronização de habilidade e 

conhecimentos. 

 

Mintzberg (2003) assevera que, para padronização de habilidades e 

conhecimentos, utiliza-se treinamento, sendo destinado a uma meta, como a 

internalização dos padrões que servem o cliente e coordenam o trabalho 

profissional. Em outras palavras, a estrutura dessas organizações é 

essencialmente burocrática. Sua coordenação, como a da burocracia 

mecanizada, é atingida pelo design, pelos padrões que predeterminam o que 

deve ser feito; entretanto, os dois tipos de burocracia diferem-se em termos de 

fonte de padronização. Esse autor complementa, ainda, que a burocracia 

mecanizada gera seus próprios padrões, sua tecnoestrutura desenha os 

modelos de trabalho para seus operadores e seus gerentes de linha os 

impõem. Já os padrões da burocracia profissional têm origem largamente fora 

de sua própria estrutura, nas associações autogovernadas que seus 

operadores criam com colegas de outras Burocracias Profissionais. Portanto, 

enquanto a burocracia mecanizada baseia-se na autoridade de natureza 

hierárquica (o poder do cargo), a Profissional enfatiza a de caráter profissional 

(o poder do conhecimento especializado – expertise). 

A padronização no núcleo operacional da burocracia profissional 

funciona como um repertório de programas-padrão; na realidade, o conjunto de 

habilidades que os profissionais dispõem para usar, aplicado a situações 

predeterminadas, denominadas contingências, também padronizadas. 

Mintzberg (2003) assevera que o profissional tem duas tarefas básicas: 

primeiro, categorizar a necessidade do cliente em termos de contingência, que 

indica o programa-padrão a usar, tarefa conhecida como diagnóstico; e 

segundo, aplicar ou executar esse programa. 

Na comparação entre a padronização na burocracia profissional e na 

mecanizada, Minzberg (2003) diz que, nesta, o tempo de preparação dos 

padrões necessários a serem implementados é extenso, enquanto que, 

naquela, os funcionários habilitados trazem consigo os padrões quando entram 
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na organização e, assim, o tempo de preparação é reduzido. Entretanto, em 

ambas estruturas, a internalização dos padrões de comportamento aceitos (isto 

é, padronizados) pelos trabalhadores ocorre pelo treinamento, “processo pelo 

qual são ensinados habilidades e conhecimentos relacionados ao trabalho” 

(MINTZBERG, 2003, p. 51). 

 Aguiar e Martins (2006) dizem que, na burocracia profissional, o 

trabalho operacional é estável e complexo, o parâmetro de treinamento é 

amplamente utilizado para padronizar as habilidades dos profissionais e a 

doutrinação é utilizada de forma complementar. Ademais, Rosenberg (2001) 

declara que o treinamento é utilizado quando necessário para formatar a 

aprendizagem numa direção específica, objetivando o apoio aos indivíduos na 

aquisição de uma nova habilidade e na utilização de um novo conhecimento de 

uma determinada maneira ou nível de proficiência. 

Frequentemente emergem, na burocracia profissional, as hierarquias 

administrativas paralelas − uma democrática, e de baixo para cima, para os 

profissionais, e uma segunda, burocrática e mecanizada, de cima para baixo, 

para assessoria de apoio. Nessa estrutura, o poder está na expertise; alguém 

tem influência em virtude de seu conhecimento e habilidades, isto é, muito 

poder concentrado na base da hierarquia com os próprios operadores 

profissionais. Em função desse poder dos operadores, as burocracias 

profissionais são às vezes denominadas organizações “colegiadas” 

(MINTZBERG, 2003). 

 

Nas burocracias profissionais, tais hierarquias paralelas são mantidas 

independentes entre si, desenvolvendo papéis de orientação profissional para o 

serviço e uma outra, burocrática, para o atendimento disciplinado dos 

procedimentos. Tais abordagens são opostas e, frequentemente, criam conflito 

nas organizações. Dessa forma, essas duas hierarquias paralelas são 

mantidas independentes entre si, como demonstradas na Figura 7. 
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Figura 7 – Hierarquias paralelas na Burocracia Profissional Fonte: 
elaboração própria 
 

Mintzberg (2003) conclui que o poder nessas estruturas flui aos 

profissionais que dedicam esforço ao trabalho administrativo, e não ao trabalho 

profissional, especialmente para aqueles que o executam bem. Afirma, ainda, 

que os gerentes na burocracia profissional possam ser os mais fracos das 

cinco configurações, embora isso não queira dizer que estão desprovidos de 

poder. O executivo principal permanece o membro mais poderoso da estrutura, 

mesmo que essa autoridade possa facilmente ser superada pelo poder coletivo 

dos profissionais. 

 

Nesse contexto, Mintzberg (1983) identifica duas formas de 

influenciadores que podem interferir no chamado jogo de poder organizacional. 

São eles: os externos e os internos. Os primeiros compõem a coalizão externa, 

que o autor classificou como principais influenciadores externos: proprietários, 

associados (fornecedores, clientes, sócios e competidores), associações de 

empregados, os sindicatos e os diversos públicos a eles relacionados. Já os 

internos são: empregados que possuem voz ativa, ou seja, pessoas 

encarregadas por tomarem decisões e executarem ações em base regular ou 

permanente, formando, dessa forma, a coalizão interna. Esse autor diz ainda 

que, no momento que ocorre o desenho organizacional, ou seja, na delegação 

de competências, emerge o problema do controle juntamente com os sistemas 

Parte externa interessada – 
Governo, Associação de 
Clientes, Sindicatos, Conselhos 
Deliberativos, etc. 
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de influência que podem ser usados pelos vários participantes da coalizão 

interna; que foram identificados quatro sistemas básicos de influência: de 

autoridade, de ideologia, de especialistas e político. 

 

A forma pela qual cada sistema de influência é utilizado dentro da 

organização e o resultado da mistura desses quatro sistemas é o que 

determina o tipo de coalizão interna que a organização irá ter. Isto é 

ocasionado pelo posicionamento de cada grupo em posição de maior 

importância, emergindo cinco tipos de coalizões internas: personalizada; 

burocrática; ideológica; profissional e politizada. Há três tipos básicos de 

coalizão externa, que podem exercer amplo poder sobre a coalizão interna: 

dominadora; dividida e passiva. O primeiro tipo tende a enfraquecer a coalizão 

interna; a coalizão externa dividida tende a politizar e a passiva tende a 

fortalecer a coalizão interna. Entretanto, o autor ressalva que, seja qual for a 

coalizão externa, é pelos esforços da coalizão interna que a organização 

funciona e estabelece seus objetivos (MINTZBERG, 1983). 

 

Mintzberg (1983) agrupa e resume os elementos de poder que existem 

dentro e em torno das organizações, aglutinando, de várias maneiras, os 

influenciadores das coalizões, os meios do sistema de influência que eles 

usam, os tipos de coalizões internas e externas que são formados e os 

objetivos dos sistemas que resultam. Esse autor identifica seis configurações 

de poder, que ele classifica como tipos puros, que foram denominadas: 

instrumento, sistema fechado, autocracia, missionária, meritocracia e arena 

política. Essas configurações caracterizam também os estados mais comuns 

de equilíbrio de poder encontrados nas organizações. Apresenta-se, a seguir, 

as características de cada uma: 

 
A) Configuração de Poder Instrumento. Nessa, a organização serve a um 

influenciador externo dominador. Os empregados são induzidos a contribuir 

com seus esforços, tendo pouca oportunidade para atuar nos jogos do poder. 

Esse tipo de configuração tende a aparecer quando a organização vivencia um 

poder externo, focalizado e organizado tipicamente em torno de uma 

dependência crítica ou de uma prerrogativa legal;  
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B) Configuração de Poder Sistema Fechado. Nesse caso, assemelha-se à 

configuração de instrumento, mas a diferença fundamental é que não enfrenta 

um poder focalizado dentro do seu ambiente, mas um conjunto de 

influenciadores externos dispersos e desorganizados (coalizão externa 

passiva); 

 

C) Configuração de Poder Autocracia. Aqui, a autocracia também enfrenta 

uma coalizão externa passiva, mas desenvolve um tipo bem diferente de 

coalizão interna. Todo o poder está focalizado no dirigente da organização, que 

a controla pessoalmente. A autocracia persegue e maximiza qualquer objetivo 

que o dirigente deseje;  

 

D) Configuração de Poder Missionária. Nela, a missionária é intensamente 

dominada por uma ideologia específica, gerando uma coalizão externa também 

passiva. A forte ideologia serve para amarrar a coalizão interna em torno de 

seus objetivos ideológicos e permite, também, que os seus membros sejam 

confiáveis para tomar decisões, pois todos compartilham as mesmas crenças e 

tradições; 

 

E) Configuração de Poder Meritocrática. A meritocracia focaliza o seu poder 

sobre os seus especialistas, desenvolvendo uma coalizão interna profissional. 

A presença de diferentes tipos de especialistas geralmente propicia boa dose 

de atividade política. Dessa forma, a coalizão externa pode ser mais bem 

descrita como passiva, embora pareça estar dividida;  

 

 

F) Configuração de Poder Arena Política. A arena política é caracterizada 

por conflito tanto na coalizão externa, dividida, quanto na interna, politizada. 

Algumas arenas políticas são caracterizadas por intensos e temporários 

conflitos, enquanto outras, por tipos de enfrentamentos mais moderados. 

Embora a arena política pareça uma disfunção, ela não é, necessariamente, 

uma aberração. 
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Os sistemas de poder e de objetivos dentro e em torno das organizações 

podem estar em estado de equilíbrio dinâmico. Consequentemente, essas 

configurações de poder são instáveis; a estabilidade de cada uma se apresenta 

apenas sob condições que as apoiem; elas se desestabilizam assim que essas 

circunstâncias se alterem. 

A configuração de poder que apresenta maior número de características 

organizacionais da instituição que é objeto deste estudo de caso e, por 

associação, pode-se classificar o sistema de poder mais presente no Sesc, é a 

Configuração de Poder Meritocrática. Isso porque o poder centrado nos 

especialistas da coalizão interna impõe uma boa dose de profissionalização em 

suas operações, sendo, neste caso, a coalizão externa que, no Sesc, bem 

como nas outras organizações paraestatais que compõem o Sistema S, são 

caracterizadas pelos seus respectivos Conselhos, Nacional e Regionais. Há, 

também, seus conselhos fiscais, cujos membros são compostos em parte por 

representantes do Governo Federal, do INSS, dos sindicatos representativos 

das classes de trabalhadores, clientela preferencial da instituição representada, 

dos Ministérios da Fazenda e do Trabalho e os membros das federações de 

comércio regional, que compõem também o Conselho Nacional. 

 Tal coalizão externa pode ser descrita como passiva em relação à 

interna, parecendo, muitas vezes, estar dividida porque, entre as atividades 

desenvolvidas pelos especialistas − e suas deliberações acerca de normas, 

padrões, definições sobre o modelo organizacional e a aprovação de recursos 

e gastos necessários às operações sob sua responsabilidade −, desenvolve, 

com frequência, um papel politizado, defendendo os interesses de suas 

organizações junto a outras coalizões externas interessadas. Nesse cenário, 

cuja representação equivale a uma arena política, emergem ameaças de várias 

formas contra tais organizações, como, por exemplo, redução de recursos, 

transferência de recursos a órgãos diversos de interesses políticos e até sua 

extinção. Esses fatos decorrem, segundo Mintzberg (1983), da 

desestabilização das condições que apoiam a configuração de poder 

dominante, fazendo com que tais organizações “flutuem” entre a configuração 

de poder Meritocrática e a Arena Política. Nesses casos, ocorre uma enorme 

politização de suas coalizões internas profissionais. 



55 

 

 Mintzberg (1983) propõe um modelo de desenvolvimento organizacional 

em estágios que perpassam pelas configurações de poder, sugerindo que as 

organizações nascem como autocracias. Se sobrevivem, transitam para 

configuração de poder instrumento ou missionária, equivalente a um estágio de 

rápido desenvolvimento, apesar de que, algumas, vão direto para a 

maturidade, configurando o poder em sistema fechado ou meritocrático. Todas 

as transições, exceto de autocracia para missionária, geralmente transitam por 

um estágio intermediário da configuração de poder arena política, sob a forma 

de confrontações ou alianças. Esse autor acredita que os sistemas fechados e 

as meritocracias tendem a perdurar por um considerável período de tempo, em 

parte por causa da capacidade de se renovarem por meio da forma de 

confrontação da arena política. O declínio organizacional ocorre quando essas 

organizações gradualmente se politizam, ocasionando a configuração de arena 

política, o que o autor chama de organização politizada. Mesmo sendo possível 

uma renovação total da organização, mediante a regressão à forma de 

autocracia, para começar novo ciclo de vida, é muito mais provável que na 

organização politizada, a morte da organização seja ocasionada pelo 

surgimento de uma completa arena política. 

 

 Nesses casos e, em função da manutenção da configuração de 

meritocracia em organizações com design organizacional de burocracia 

profissional, a criação de conhecimento organizacional é necessária, uma vez 

que o núcleo operacional é dominado por trabalhadores habilitados, 

profissionais que utilizam procedimentos difíceis de aprender, embora bem 

definidos. Isso significa um ambiente complexo e estável. Complexo, por exigir 

o uso de procedimentos difíceis, que podem ser apreendidos apenas em 

programas extensivos de treinamento formal. Entretanto, estáveis o suficiente 

para que essas habilidades se tornem bem definidas, padronizadas 

(MINTZBERG, 2003). 

 Nesse contexto, Nonaka e Takeuchi (1997) argumentam que a estrutura 

burocrática é altamente formalizada, especializada, centralizada e dependente 

da padronização dos processos de trabalho para coordenação organizacional, 

é adequada à realização eficiente do trabalho de rotina em larga escala, sendo 

comum em setores estáveis e amadurecidos. Ademais, Mintzberg (2003, p. 
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235) assevera que “à medida que o ambiente se mantém estável, a Burocracia 

Profissional não encontra problemas. Continua aperfeiçoando suas habilidades 

e seu sistema de categorizações para arquivá-las”. Nas burocracias 

profissionais, a autoridade é de natureza profissional, uma vez que o poder 

está na expertise − os profissionais, além das habilidades, detêm 

conhecimentos. Nesse sentido, é necessário que o processo de criação de 

conhecimento organizacional seja algo permanente e, para que esse processo 

perdure, as condições capacitadoras devem ser aprimoradas ou atualizadas 

continuamente (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 
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3 O CASO ESTUDADO 

 

3.1 O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC 

 

No Brasil, o fim do período conhecido como República Velha deu início à 

era Vargas, que se dividiu em três fases: Governo Provisório (1930-1934), 

Governo Constitucional (1934-1937) e Estado Novo (1937-1945). Getúlio 

Vargas buscou remodelar as bases estruturais da economia do Brasil, que, de 

agrárias e manufatureiras, deveriam voltar-se para a ampliação de um parque 

industrial, até então inexpressivo. A era Vargas foi um período que, apesar das 

enormes contradições, resultou em grande transformação da realidade 

socioeconômica brasileira: o político gaúcho ficou conhecido como “pai dos 

pobres”, síntese de uma imagem paternalista produzida durante seu governo. 

Toda a Legislação trabalhista criada por Vargas uniformizou-se com o 

decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que aprovou a Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT). O Título V da CLT trata da Organização Sindical, 

englobando todas as questões inerentes ao direito coletivo e sindical. Diz o 

Artigo 511 que: 

É lícita a associação para fins de estudo, defesa e 
coordenação dos seus interesses econômicos ou profissionais 
de todos os que, como empregadores, empregados, agentes 
ou trabalhadores autônomos, ou profissionais liberais, exerçam 
respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades 
ou profissões similares ou conexas. 

 

Segundo a lei trabalhista, o sindicato representava diretamente as empresas, 

individuais e coletivas. Do agrupamento dos sindicatos resultou a federação 

com abrangência estadual. E, no topo do sistema, estão as confederações, 

formadas pela coalizão das federações, sendo que a principal prerrogativa 

dessa organização sindical é representar sua atividade econômica. 

 

A abertura para criação das Confederações já se apresentava no parágrafo 

primeiro do Artigo 535 da CLT: “As confederações formadas por federações de 

Sindicatos de empregadores denominar-se-ão: Confederação Nacional da 

Indústria, Confederação Nacional do Comércio (...)” 
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O estímulo para a criação das confederações não vinha só da lei. A 

sociedade atravessava o período do pós-guerra e ansiava por reformular e dar 

maior legitimidade às relações de trabalho. Além disso, as duas últimas 

conferências internacionais já haviam tratado da reconstrução do mundo pós-

guerra e da necessidade de um gigantesco esforço para atingir os objetivos de 

desenvolvimento e de paz social. 

 

Em meio a esse cenário, foi realizada a Primeira Conferência Nacional das 

Classes Produtoras (Conclap), também chamada de Conferência de 

Teresópolis, realizada em 1º de maio de 1945, no Estado do Rio de Janeiro. 

Reuniram-se, nesse evento, o empresariado da indústria, do comércio e da 

agricultura, reunindo 183 delegações de todas as unidades federativas da 

época. Mais de 800 representantes da parte mais significativa do PIB nacional 

levaram para conferência, além do conhecimento real das atividades produtivas 

de todo Brasil, uma visão esclarecida sobre o processo de transição que o 

mundo e o país atravessavam. Nesse momento, a sociedade industrial é 

gradativamente substituída pela pós-industrial. Os objetivos básicos da I 

Conclap resumem-se principalmente ao caráter social e foram: combate à 

pobreza (em índices assustadores), ações indicadoras para o aumento da 

produção e da produtividade nacional e uma distribuição de renda menos 

perversa. À margem dos temas específicos abordados, estavam sempre 

implícitas a defesa do liberalismo econômico e a melhor qualidade de vida da 

massa trabalhadora. As lideranças empresariais entendiam que somente um 

regime de justiça social poderia manter a harmonia entre todos os elos da 

cadeia produtiva (ALMEIDA, 2005). 

 

Os líderes brasileiros das diversas áreas do comércio saíram da I Conclap 

convencidos da extrema necessidade de criação de um órgão nacional que, 

além de somar os esforços regionais, fosse credenciado como porta-voz oficial 

da classe junto ao Governo e ao universo sindical do comércio.  Em 4 de 

setembro de 1945, após uma série de reuniões preliminares, realizadas em 

diferentes endereços na capital do país, foi realizada, na sede da Federação do 

Comércio Atacadista do Rio de Janeiro, a Assembleia Constituinte da 

Confederação Nacional do Comércio (CNC). Em 30 de novembro de 1945, foi 
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reconhecida pelo decreto nº 20.068 como entidade sindical de grau superior, 

coordenadora dos interesses econômicos do comércio em todo o território 

nacional. 

 

Em 13 de setembro de 1946, o decreto-lei nº 9.853 (SESC, 2010) 

atribuiu à Confederação Nacional do Comércio o encargo de criar e organizar o 

Serviço Social do Comércio (Sesc), cujos campos de atuação eram nutrição, 

habitação, vestuário, saúde, educação e transporte (SESC, 2010). 

Desempenhando ainda atribuições em cooperação com os órgãos afins 

existentes no Ministério do Trabalho, a partir do ano de 2003, o Sesc passou a 

ser subordinado ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(MDS). 

O Sesc foi organizado pelo decreto n° 61.836, de 05 de dezembro de 

1967, mantendo a estrutura original até os dias atuais: 

I – Administração Nacional (AN), com jurisdição em todo o país e que se 

compõe de: 

a) Conselho Nacional (CN) – órgão deliberativo; 

b) Departamento Nacional (DN) – órgão executivo; 

c) Conselho Fiscal (CF) – órgão de fiscalização financeira. 

II – Administrações Regionais (AA.RR.), com jurisdição nas bases 

territoriais correspondentes e que se compõem de: 

a) Conselho Regional (CR) – órgão deliberativo; 

b) Departamento Regional (DR) – órgão executivo. 

 

 

O Conselho Nacional (CN), com jurisdição em todo o país, exercendo, 

em nível de planejamento, fixação de diretrizes, coordenação e controle das 

atividades do SESC, função normativa superior, ao lado dos poderes de 

inspecionar e intervir correcionalmente, em qualquer setor institucional da 

entidade, compõe-se dos seguintes membros: 

I – do presidente da Confederação Nacional do Comércio, que é seu 

presidente nato; 

II – de um Vice-Presidente; 
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III – de representantes de cada (CR), à razão de um por cinquenta mil 

comerciários ou fração de metade mais um, no mínimo de um e no máximo de 

três; 

IV – de um representante, e respectivo suplente, do Ministério do 

Trabalho e Emprego, designados pelo Ministro de Estado; 

V – de um representante do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 

e respectivo suplente, designados pelo Ministro de Estado da Previdência 

Social; 

VI – de um representante de cada federação nacional, e respectivo 

suplente, eleitos pelo respectivo Conselho de Representantes; 

VII – de seis representantes dos trabalhadores, e respectivos suplentes, 

indicados pelas centrais sindicais que atenderem aos critérios e instruções 

estabelecidos em ato do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego; e 

VIII – Do Diretor Geral do Departamento Nacional (DN). 

 

Ao Departamento Nacional do Sesc são atribuídas as seguintes competências: 

a)  elaborar as diretrizes gerais da ação do Sesc, a serem aprovadas pelo 

Conselho Nacional e baixar normas gerais para sua aplicação, 

verificando sua observância; 

b) elaborar seu programa de trabalho e ministrar assistência ao CN; 

c) realizar estudos, pesquisas e experiências por meio das unidades 

operacionais, para fundamentação técnica das atividades do Sesc;  

d) realizar inquérito, estudos e pesquisas, diretamente ou através de outras 

organizações, para verificar as aspirações e as necessidades de 

empregados e empregadores nos setores relacionados com os objetivos 

da instituição; 

e) sugerir medidas a serem propostas ao Poder Público, ou às instituições 

privadas, necessárias ao incremento e ao aperfeiçoamento das 

atividades pertinentes aos objetivos do Sesc; 

f) verificar o cumprimento das resoluções do Conselho Nacional, 

informando, ao Presidente deste, os resultados obtidos e sugerindo-lhe 

medidas adequadas à correção de eventuais anomalias; 

g) prestar assistência técnica sistemática às administrações regionais, 

visando à eficiência e à uniformidade de orientação do Sesc; 



61 

 

h) estudar medidas tendentes ao aperfeiçoamento dos serviços da AN, ou 

de suas normas de administração; 

i) elaborar e executar programas à formação e ao treinamento de pessoal 

técnico necessário às atividades específicas da entidade e baixar 

normas para sua seleção, prestando assistência aos Departamentos 

Regionais; 

j) elaborar e executar normas e programas para bolsas de estudo, no país 

e no estrangeiro, visando ao aperfeiçoamento técnico do seu próprio 

pessoal e do pessoal dos órgãos regionais; 

k) realizar congressos, conferências ou reuniões para o debate de 

assuntos de interesse do Sesc, promovendo e coordenando as medidas 

para a representação da entidade em certames dessa natureza; 

l) dar parecer sobre os assuntos que devam ser submetidos ao CN ou ao 

seu Presidente, e que lhes sejam distribuídos para apreciação; 

m) estudar e propor normas gerais para os investimentos imobiliários da AN 

e das AA.RR.; 

n) organizar, dirigir e fiscalizar as Delegacias Executivas; 

o) organizar, para apreciação do CF e aprovação do CN, a proposta 

orçamentária da AN e as propostas de retificação do orçamento; 

p) incorporar, ao da AN, os balanços das AA.RR. e preparar o relatório 

geral a ser encaminhado ao CN; 

q) reunir, em uma só peça formal, os orçamentos e suas retificações, da 

AN e das AA.RR., e encaminhá-los à Presidência da República, nos 

termos da lei; 

r) preparar a prestação de contas da AN, e o respectivo relatório, e 

encaminhá-la ao CF e ao CN, para subsequente remessa ao Tribunal de 

Contas da União, nos termos da legislação em vigor; 

s) programar e executar os demais serviços de administração geral da AN 

e sugerir medidas tendentes à racionalização do sistema administrativo 

da entidade; 

t) elaborar as normas da oferta de gratuidade, a serem aprovadas pelo 

Conselho Nacional, e baixar as normas gerais para a sua aplicação, 

levando em consideração os indicadores de qualidade, inserção de 

comerciários de baixa renda e seus dependentes e de alunos ou 
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egressos da escola pública, e eficiência operacional, entre outros, 

observado o disposto na alínea “a” do art. 3º. 

 

Aos Departamentos Regionais do Sesc são atribuídas as seguintes 

competências: 

 

a) executar medidas necessárias à observância das diretrizes gerais de 

ação do Sesc na AR; 

b) elaborar e propor ao CR o seu programa de trabalho, ouvindo 

previamente, quanto aos aspectos técnicos o DN; 

c) ministrar assistência ao CR; 

d) realizar inquéritos, estudos e pesquisas, diretamente ou através de 

outras organizações, visando a facilitar a execução do seu programa de 

trabalho; 

e) preparar e submeter ao CR a proposta orçamentária, as propostas de 

retificação do orçamento, a prestação de contas e o relatório da AR; 

f) executar o orçamento da AR; 

g) programar e executar os demais serviços de administração geral da AR 

e sugerir medidas tendentes à racionalização de seu sistema 

administrativo; 

h) apresentar, mensalmente, ao CR a posição financeira da AR, 

discriminando os saldos de caixa e de cada banco, separadamente; 

i) apresentar, anualmente, por intermédio de programa de trabalho, a sua 

oferta de gratuidade.  

 

O Sesc tem como missão contribuir para a construção de uma 

sociedade mais justa e para a melhoria da qualidade de vida do trabalhador do 

setor de comércio de bens e serviços, prioritariamente de baixa renda, por meio 

de serviços subsidiados e de excelência (SESC, 2003). Atua nas áreas de 

Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência. Tem personalidade jurídica de 

direito privado. 

A diretriz básica do SESC é a de um trabalho eminentemente 
educativo que permeia direta e/ou indiretamente todas as 
atividades e serviços desenvolvidos, fazendo com que os 
mesmos ultrapassem seus objetivos mais imediatos, tornando-
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se mais eficazes ao contribuírem para a informação, 
capacitação e desenvolvimento de valores. É justamente essa 
função educativa que caracteriza e diferencia a ação 
institucional do SESC, frente ao trabalho desenvolvido por 
outras entidades assemelhadas (SESC, 2010, p.15). 

 

A principal fonte de recursos do Serviço Social do Comércio é a receita 

compulsória, arrecadada das empresas de comércio e serviços e enquadrada 

nas entidades sindicais no âmbito da Confederação Nacional do Comércio. Tal 

valor, inicialmente, era de 2% sobre a folha de salários e, atualmente, 

corresponde a 1,5%. A distribuição nacional desse recurso é feita 

considerando-se o seguinte método: 20% da arrecadação nacional é retida no 

Departamento Nacional, enquanto os 80% restantes são distribuídos para as 

Administrações Regionais, com base na participação de cada região na 

arrecadação nacional. Para haver equilíbrio e certa uniformização na qualidade 

e efetividade dos serviços prestados, o Departamento Nacional distribui parte 

dos seus 20% em forma de auxílios, subvenções e fundos específicos 

destinados a objetivos devidamente aprovados pelo Conselho Nacional (SESC, 

2010). Em 2012, a previsão de arrecadação da receita compulsória está 

estimada em R$ 3.233.000.000,00 (três bilhões e duzentos e trinta e três 

milhões de reais). 

A previsão de arrecadação,dessa receita na Administração Nacional do 

Sesc, no mesmo período, é de R$ 646.600.000,00 (seiscentos e quarenta e 

seis milhões e seiscentos mil reais). Esse valor, juntamente com outras 

receitas, está destinado à aplicação nos seguintes programas, demonstrado a 

seguir, conforme mostra a Tabela 3: 

 
Tabela 3: Arrecadação prevista para 2012 pela Administração Nacional do Sesc e 
suas respectivas destinações 

 

 

PROGRAMAS R$ 1 % 
   
01 EDUCAÇÃO 71.718.185 9,82 
 
02 SAÚDE 28.603.413 3,92 
 
03 CULTURA 29.453.287 4,03 
 
04 LAZER 32.005.922 4,38 
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05 ASSISTÊNCIA 26.222.400 3,59 
 
06 ADMINISTRAÇÃO 504.897.102 69,14 
 
07  PREVIDÊNCIA 37.381.750 5,12 
 
 
  TOTAL 730.282.059 100,00 
Fonte: Elaboração própria 

 
 Os programas, e suas respectivas atividades, desenvolvidos sob forma 

de serviços à sua clientela, são especificados na Portaria Sesc nº 490/2004. 

Para adequada prestação de serviços, o Sesc dispunha, em 31 de dezembro 

de 2011, de 26.441 funcionários efetivos. Considerando-se contratados e 

prestadores de serviços, totalizava o montante de 32.579 empregados; na 

Administração Nacional, esses números totalizam: efetivos, 930; com 

contratados e prestadores de serviços, chega-se ao montante de 1.290. 

O Sesc, como uma entidade que atua na área de serviço social, 

configura-se como uma burocracia profissional. Suas ações são concebidas 

dentro dos preceitos de documentos normativos, institucionais e balizadores de 

suas atividades, que são planejadas, orçadas e realizadas pelo corpo técnico-

operacional, capacitado tanto pelos padrões que trouxeram consigo quanto por 

aqueles adequados e preconizados pela entidade para prestação de serviços 

com características inclusivas pela ação social. Tal padronização ocorre por 

meio de treinamento, pelo qual os técnicos adquirem toda expertise da 

entidade nas ações de prestação de serviços dentro de programas específicos, 

de forma à adequada satisfação das necessidades de sua clientela. 

Na burocracia profissional, a tecnoestrutura e a linha intermediária da 

administração pouco podem fazer para coordenar o trabalho operacional. Por 

sua estreita linha intermediária, os operadores têm pouca necessidade de 

supervisão direta e ajustamento mútuo entre eles, podendo ser as unidades 

operacionais muito amplas, com poucos gerentes no nível dos supervisores de 

primeira linha ou, de fato, acima deles (MINTZBERG, 2003). 

 

A Figura 8 representa o organograma da Administração Nacional do 

Sesc e revela uma estrutura achatada, uma linha intermediária estreita  e uma 
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assessoria de apoio plenamente elaborada, o que coincide com a configuração 

da burocracia profissional proposta por Mintzberg (2003).  
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SESC AN 
Organograma 2004 

GERÊNCIA DE 

ESTUDOS E 
PESQUISAS 

- GEP -  

GERÊNCIA DE 

PLANEJAMENTO 
E ORÇAMENTO 

- GPO - 

 

GERÊNCIA DE 

DESENVOLVIMENTO 
TÉCNICO 
- GDT - 

 

GERÊNCIA DE 

TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

- GTI - 

 

SEÇÃO DE 
ESTATÍSTICA 

- SES - 

 

GERÊNCIA DE 
EDUCAÇÃO E 
AÇÃO SOCIAL 

- GEA - 

 

GERÊNCIA DE  
SAÚDE 
- GES - 

 

GERÊNCIA DE  
CULTURA 

- GEC - 

 

GERÊNCIA 
DE  

LAZER 
- GEL - 

 

GERÊNCIA 

ADMINISTRATIVA 
- GAD - 

 

GERÊNCIA DE 

RECURSOS 
HUMANOS 

- GRH - 

 

GERÊNCIA DE 
ARQUITETURA E 

ENGENHARIA 
- GAE - 

 

GERÊNCIA 
ECONÔMICA E 

FINANCEIRA 
- GEF - 

 

SEÇÃO DE 
ARRECADAÇÃO 

- SAR - 

 

SEÇÃO DE 

COMPRAS 
- SEC - 

 

SEÇÃO DE 

PROTOCOLO E 
ARQUIVO 

- SPA - 

 

SEÇÃO DE 
MANUTENÇÃO 

- SEM - 

SEÇÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

DE PESSOAL 

- SAP - 

SEÇÃO DE 
DOCUMENTAÇÃO 

- SED - 

 

 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

- SAD - 

 

 
DIREÇÃO GERAL 

- DG - 
 

CONSULTORIA 
TÉCNICA 

- CT - 
 

COMISSÃO DE 
ANÁLISE DE 

INVESTIMENTOS 
- CAI - 

ASSESSORIA DE 
RELAÇÕES 

INSTITUCIONAIS 
- ARI - 

 

ASSESSORIA DE 
DIVULGAÇÃO E 

PROMOÇÃO 
- ADP - 

DIVISÃO DE 

PLANEJAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO 

 

DIVISÃO DE 

PROGRAMAS SOCIAIS ESTÂNCIA ECOLÓGICA 

SESC PANTANAL 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

E FINANCEIRA 
ESCOLA SESC DE 

ENSINO MÉDIO 
 

SEÇÃO DE 

CONTABILIDADE 
- SCO -  

 

SEÇÃO DE 

TESOURARIA 
- SET - 

 

 
 

PRESIDÊNCIA  CONSELHO NACIONAL 

Figura 8 - Organograma da Administração Nacional do Sesc Fonte: 
Adaptada pelo autor de Mintzberg, 2003 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 TIPO DE PESQUISA  

 

A presente pesquisa pode ser caracterizada como descritiva, pois expõe 

características de determinada população ou fenômeno, bem como busca 

evidenciar características do objeto de estudo (VERGARA, 2006).  

Como sustenta Vergara (2010, p. 242),  

 

Pesquisas qualitativas (...) contemplam a subjetividade, a 
descoberta, a valorização da visão de mundo dos sujeitos. As 
amostras são intencionais, selecionadas por tipicidade ou por 
acessibilidade. Os dados são coletados por meio de técnicas 
pouco estruturadas e tratados por meio de análise de cunho 
interpretativo. Os resultados obtidos não são generalizáveis. 

 

 

4.2 ABORDAGEM 

 

Optou-se pela abordagem qualitativa que, segundo Creswell (2010), 

emprega diferentes concepções filosóficas; estratégias de investigação; e 

métodos de coleta, análise e interpretação dos dados, baseando-se seus 

procedimentos  em dados de texto e imagem. Creswell (2010, p. 26) afirma, 

ainda, que “a pesquisa qualitativa é um meio para explorar e para entender o 

significado que os indivíduos ou os grupos atribuem a um problema social ou 

humano”.  

 

4.3 ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

 

A estratégia escolhida para o projeto de pesquisa foi o estudo de caso, 

investigação em que o pesquisador explora profundamente um programa, um 

evento, uma atividade, um processo ou um ou mais indivíduos (CRESWELL, 

2010). Para Yin (2010), o estudo de caso é uma investigação empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de 

vida real, especialmente quando os limites entre fenômeno e as circunstâncias 

não são claramente evidentes. 
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4.4 UNIDADE DE ANÁLISE 

  

 A unidade de análise deste estudo de caso qualitativo é o Serviço Social 

do Comércio (Sesc), instituição destinada à prestação de serviços que visam 

ao bem-estar social dos trabalhadores dos setores de comércio de bens e 

serviços – bem como a seus familiares −, por meio de cinco Programas de 

atuação direta junto a sua clientela: Programa Educação, Programa Saúde, 

Programa Cultura, Programa Lazer e Programa Assistência. Cada um deles 

compreende um rol de atividades que classificam as ações desenvolvidas 

segundo sua natureza, objetivos e clientela. Essas atividades são definidas 

segundo a Portaria Sesc nº 790 (SESC, 2004): 

Programa Educação: Educação Infantil, Educação Fundamental, Ensino Médio, 

Educação de Jovens e Adultos, Educação Complementar e Cursos de 

Valorização Social; 

Programa Saúde: Nutrição, Assistência Odontológica, Educação em Saúde e 

Assistência Médica; 

Programa Cultura: Biblioteca, Apresentações Artísticas e Desenvolvimento 

Artístico e Cultural; 

Programa Lazer: Desenvolvimento Físico Esportivo, Recreação e Turismo 

Social; 

Programa Assistência: Trabalho com Grupos, Ação Comunitária e Assistência 

Especializada. 

 

4.5 SELEÇÃO DOS SUJEITOS 

 

Os sujeitos deste estudo foram selecionados pelo critério de 

intencionalidade, buscando a participação de funcionários dos Departamentos 

Regionais localizados nas cinco regiões geográficas do país. Com vistas a 

garantir um conhecimento mínimo dos processos que foram objeto deste 

estudo, foi estipulado o tempo mínimo de trabalho na instituição em dois anos.  

A partir da definição desses critérios, os participantes da pesquisa foram 

selecionados por acessibilidade, uma vez que o pesquisador tem 16 anos de 

experiência na instituição, com passagem pelos Regionais selecionados. 

Chegou-se ao total de 25 sujeitos, os quais foram divididos em dois grupos:  
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1 – Respondentes do questionário com frases evocadoras: 17, sendo 

quatro do Departamento Nacional do Sesc localizado na cidade do Rio de 

janeiro e  13 dos Departamentos Regionais relacionados nos estados 

localizados nas seguintes regiões geográficas do país: Centro-Oeste – Mato 

Grosso e Mato Grosso do Sul; Sudeste - Rio de Janeiro e São Paulo; Norte - 

Pará, Roraima, Amapá e Tocantins; Nordeste -  Paraíba, Sergipe e Rio Grande 

do Norte; e da Região Sul - Paraná e Santa Catarina.   

2 – Participantes da entrevista estruturada: oito, sendo três funcionários 

do Departamento Nacional do Sesc, e cinco dos Departamentos Regionais, 

sendo consideradas as cinco regiões geográficas do país: Centro-Oeste – 

Goiás; Sudeste - São Paulo; Norte - Amazonas; Nordeste -  Pernambuco; e da 

Região Sul – Paraná, conforme Tabela 4: 

Tabela 4 – Relação dos Sujeitos da Pesquisa 

RESPON 

DENTE 
DEPART.  CARGO 

ÁREA DE 

ATUAÇÃO 

TEMPO DE 

SERV. 

MEIO DE 

COLETA 

APLICADO 

E1 DN GERENTE PLANEJAMENTO 33 ANOS ENTREVISTA 

E2 DN GERENTE 

DESENV. 

TÉCNICO 08 ANOS ENTREVISTA 

E3 DN TÉCNICO ESTATÍSTICA 10 ANOS ENTREVISTA 

E4 SP TÉCNICO CONTABILIDADE 15 ANOS ENTREVISTA 

E5 PR GERENTE FINANCEIRO 23 ANOS ENTREVISTA 

E6 GO GERENTE FINANCEIRO 20 ANOS ENTREVISTA 

E7 PE GERENTE PLANEJAMENTO 16 ANOS ENTREVISTA 

E8 AM TÉCNICO LOGISTICA 11 ANOS ENTREVISTA 

Q1 PR GERENTE PLANEJAMENTO 10  ANOS QUESTIONÁRIO 

Q2 RR CHEFE CONTABILIDADE 16 ANOS QUESTIONÁRIO 

Q3 RN TÉCNICO 

DIRETORIA 

REGIONAL 02 ANOS QUESTIONÁRIO 

Q4 SE CHEFE ORÇAMENTO 16 ANOS QUESTIONÁRIO 

Q5 TO CHEFE CONTROLADORIA 11 ANOS QUESTIONÁRIO 

Q6 DN TÉCNICO ASSISTÊNCIA 18 ANOS QUESTIONÁRIO 

Q7 DN TÉCNICO PLANEJAMENTO 03 ANOS QUESTIONÁRIO 

Q8 DN TÉCNICO CULTURA 03 ANOS QUESTIONÁRIO 

Q9 DN TÉCNICO PLANEJAMENTO 18 ANOS QUESTIONÁRIO 

Q10 MT CHEFE ORÇAMENTO 05 ANOS QUESTIONÁRIO 

Q11 MS TÉCNICO PLANEJAMENTO 10 ANOS QUESTIONÁRIO 

Q12 RJ TÉCNICO PROJETOS 15 ANOS QUESTIONÁRIO 

Q13 SP CHEFE ORÇAMENTO 11 ANOS QUESTIONÁRIO 
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Q14 PA ASSESSOR PLANEJAMENTO 11 ANOS QUESTIONÁRIO 

Q15 SC ASSESSORA PLANEJAMENTO 11 ANOS QUESTIONÁRIO 

Q16 AP DIRETORA PLANEJAMENTO 34 ANOS QUESTIONÁRIO 

Q17 PB TECNICO PLANEJAMENTO 16 ANOS QUESTIONÁRIO 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

4.6 COLETA DAS EVIDÊNCIAS 

 

Segundo Eisenhardt (1989), os estudos de caso normalmente se 

utilizam de uma combinação de métodos de coleta de dados tais como 

entrevistas, documentos, questionários e observações. Nesta pesquisa, foram 

coletadas evidências de quatros fontes: 

 

1. Pesquisa documental - A pesquisa documental foi realizada em dois 

tipos de documentos - públicos e privados. Os primeiros são: 1) Relatório Anual 

de Gestão do Sesc; 2) Cartilha de Orientação das Entidades do Sistema S; 3) 

Orçamento Programa do SESC Anual. Os segundos são: 1) documentos 

internos, normas e modelos de processos; 2) manuais dos funcionários, 

materiais de treinamento. Conforme registra Yin (2010, p. 128), “para os 

estudos de caso, o uso mais importante dos documentos é para corroborar e 

aumentar a evidência de outras fontes”. Esse autor assevera, ainda, que os 

documentos são úteis mesmo que não sejam sempre precisos e possam 

apresentar parcialidades. 

 

2. Questionário com frases evocadoras - Foi utilizado questionário 

adaptado à organização que foi objeto deste estudo de caso, em que foram 

construídas frases evocadoras − incompletas −, que buscaram estimular a 

expressão de atitudes, procedimentos, recursos e indicadores que podem estar 

presentes na empresa pesquisada, com base no modelo elaborado e utilizado 

por Pitrowsky (2011), que desenvolveu matriz (Apêndice I) com variáveis 

relacionadas ao modelo de Nonaka e Takeuchi (1997). Tal questionário mostra-

se como instrumento para obtenção de dados, do tipo “Técnicas de 

Complemento”, que, segundo Vergara (2010), o pesquisador apresenta ao 

respondente um estímulo para ser preenchido com palavras que, ao ser 
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completado, pode revelar motivações, crenças e sentimentos que dificilmente 

seriam captados por meios convencionais, tais como questionários ou 

entrevistas estruturadas. 

A aplicação do questionário deu-se por mídia eletrônica, via e-mail, 

encaminhado para 35 funcionários de 27 Departamentos Regionais e também 

do Departamento Nacional, em toda extensão do território nacional, mas só foi 

possível obter 17 questionários respondidos. 

 

3. Entrevistas estruturadas – Foram elaboradas perguntas que 

representam a síntese do modelo das cinco fases de Nonaka e Takeuchi 

(1997) e mais uma pergunta referente à configuração público–privada (híbrida) 

do Sesc e a sua relação com o modelo dos autores supracitados (Apêndice II). 

As oito perguntas foram feitas na mesma ordem para oito entrevistados, 

funcionários do Sesc, sendo três do Departamento Nacional, e cinco dos 

Departamentos Regionais, consideradas as cinco regiões geográficas do país: 

Centro-Oeste – Goiás; Sudeste - São Paulo; Norte - Amazonas; Nordeste -  

Pernambuco; e da Região Sul – Paraná. Dos respondentes, houve gestores de 

planejamento, financeiro e desenvolvimento técnico e técnicos de logística e 

contabilidade, de forma a enriquecer as conclusões da pesquisa com a 

triangulação das outras fontes de coleta de dados.  

Por seu turno, Yin (2010) afirma que as entrevistas são uma fonte 

essencial de evidência para o estudo de caso porque a maioria delas é sobre 

assuntos humanos ou eventos comportamentais. Esse autor diz ainda que se 

os entrevistados forem bem informados, podem proporcionar insights sobre os 

assuntos e temas abordados. 

 

4. Observação direta - Em função de trabalhar na instituição, o autor desta 

dissertação pôde observar processos, reuniões, encontros e atividades 

diversas. Como o estudo de caso ocorreu no ambiente natural da organização, 

tal evidência foi frequentemente útil para proporcionar informação adicional 

sobre o tema estudado (YIN, 2010).  
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4.7 TRATAMENTO E ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS  

 

Na interpretação e codificação das informações tanto do questionário, 

quanto das entrevistas, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo que, 

segundo Bardin (1977) abrange: 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 
obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 
do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou 
não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 
condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 
mensagens. 
 

Nesse sentido, Richardson (1989) afirma que é uma técnica utilizada 

para obter respostas diretamente relacionadas ao material analisado, coletando 

e classificando as informações.  

Bardin (1977) diz que a análise de conteúdo compreende três etapas 

básicas: (a) pré-análise; (b) exploração do material; (c) tratamento dos dados e 

interpretação. A pré-análise refere-se à seleção do material e à definição dos 

procedimentos a serem seguidos. A exploração do material diz respeito à 

implementação desses procedimentos. O tratamento e interpretação referem-

se à geração de inferências e dos resultados da investigação. Nessa última 

fase, suposições poderão ser confirmadas ou não. Conforme afirma Tesch 

(1990, apud Vergara, 2010), o procedimento de análise de conteúdo refere-se 

à definição de categorias pertinentes aos propósitos da pesquisa. Ademais 

Bardin (1977) diz que categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um 

grupo de elementos sob um título genérico, agrupamento esse efetuado em 

razão de caracteres comuns desses elementos.  

Segundo Laville e Dionne (1999, apud Vergara 2010), três grades 

podem ser escolhidas para categorização dos elementos da pesquisa, sendo 

elas: aberta, fechada e mista. Na primeira, as categorias são definidas durante 

o andamento da pesquisa; na segunda, o pesquisador recorre ao referencial 

teórico da pesquisa para formular categorias a priori; a terceira mescla 

características das duas anteriores, tal que todos os elementos presentes nos 

dados coletados podem ser considerados, integrando-se às categorias − ao 

contrário da grade fechada. 
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Em relação ao questionário, tem-se a grade fechada: definiu-se a priori 

categorias pertinentes ao objetivo da pesquisa, com base na literatura afim ao 

tema pesquisado, que, segundo Vergara (2010), é apropriada para pesquisas 

descritivas e  explicativas. Foi elaborada matriz adaptada de Pitrowsky (2011), 

com base nas cinco fases do modelo de criação de conhecimento proposto por 

Nonaka e Takeuchi (1997). 

Em relação às entrevistas, optou-se por análise de conteúdo sem 

categorização, com base nas cinco fases do modelo de criação de 

conhecimento de Nonaka e Takeuchi (1997), bem como a análise da pergunta 

relacionada à estrutura público-privada (híbrida) do Sesc. Considerou-se o 

conceito de organizações híbridas proposto por Costa et al. (2010), referindo-

se ao Senai, Senac, Sesc e Sesi como sendo instituições de propriedade 

privada e fonte de recursos públicos, representando tipos mistos: organizações 

híbridas.  

Além do questionário e da entrevista, foi utilizado depoimento gravado e 

transcrito, colhido pelo pesquisador por observação direta, em um encontro 

gerencial ocorrido no Departamento Regional em São Paulo, sendo analisado 

também pelo conceito de organizações híbridas – público-privadas. 

   

Foi utilizado o método de triangulação das várias fontes de evidências e 

informações. Segundo Vergara (2010), a triangulação visa determinar a exata 

posição de um objeto a partir de diversos pontos de referência.  

Conforme alerta Jick (1979, apud Vergara, 2010), assumir que os 

métodos podem ser vistos como complementares − ao invés de rivais −, traz à 

tona a ideia de triangulação. Por seu turno, Vergara (2010) assevera que a 

triangulação de dados refere-se ao uso de diferentes fontes de dados. Nesse 

contexto, é sugerido o estudo de um fenômeno a partir de diferentes momentos 

(tempo), local (espaço) e pessoas (informantes). Segundo Martins e Teóphilo 

(2009), esse esforço garante trabalho convincente e acurado, além de 

possibilitar estilo corroborativo de pesquisa. Ademais, segundo os mesmos 

autores, quando há convergência de diversas fontes, tem-se um fato que 

poderá ser tratado como uma descoberta e uma devida conclusão, ou como 

uma evidência que será juntada a outras, visando à melhor compreensão e 

interpretação de um fenômeno. 
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4.8 LIMITAÇÃO DO MÉTODO 

 

Como a pesquisa engloba o estudo de caso de uma única organização, 

existirá uma limitação quanto à possibilidade de generalização dos resultados 

(YIN, 2010).  

Por seu turno, Creswell (2010) diz que o valor da pesquisa qualitativa está 

na descrição específica e nos temas desenvolvidos no contexto de um local 

específico. Esse autor comenta que existem algumas discussões na literatura 

qualitativa sobre a generabilidade, especialmente quando aplicada à pesquisa 

de estudo de caso em que o investigador estuda vários casos. Nessa linha, Yin 

(2010) afirma que os resultados do estudo de caso qualitativo podem ser 

generalizados teoricamente. Além do mais, segundo Vergara (2006), todo 

método é passível de limitações. Neste estudo, não é diferente. Aqui são 

antecipadas algumas limitações que o método apresenta, mas que, dentre 

outros métodos existentes, este se manteve o mais adequado ao estudo:  

1. alguns elementos podem ficar fora da categorização, tendo em vista que a 

grade é rígida;  

2. a dificuldade de captar as informações, tendo em vista a subjetividade de 

percepção dos entrevistados para compreender e completar as frases 

evocadoras;  

3. a possibilidade de que os selecionados para os questionários com as frases 

evocadoras não sejam as pessoas mais adequadas ao estudo em questão;  

4. pode haver respostas falsas, tanto no questionário fechado quanto na 

entrevista;  

5. no momento da entrevista, pode ter havido uma condução involuntária pelo 

entrevistador, o que pode acarretar perdas de informações importantes; 

6. pode haver alteração dos resultados em decorrência de um tratamento 

inadequado das evidências, devido ao grande volume e subjetividade das 

informações que foram tratadas;  

7. a pesquisa  está circunscrita a alguns regionais no país, o que pode não 

representar as características dos demais estados brasileiros. Em função 

capilaridade nacional da organização Sesc, ocorrerá limitação na extensão da 

aplicação do método aos outros departamentos regionais da instituição.  
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Outro fator limitante da pesquisa consiste no fato de o pesquisador 

trabalhar há 16 anos na organização, conhecendo seus processos e rotinas. É 

preciso ter muito cuidado e sensibilidade para não incorporar à investigação 

suas opiniões pessoais, ou induzir os sujeitos da pesquisa a responder o que o 

pesquisador gostaria de ouvir. Nesse sentido, a triangulação de evidências visa 

mitigar essa limitação que, segundo Neves (1996), consiste no estabelecimento 

de ligações entre descobertas obtidas por diferentes fontes, ilustrá-las e torná-

las mais compreensíveis; pode também conduzir a paradoxos, dando nova 

direção ao problema pesquisado. 

Contudo, pode-se inferir que, estudando-se o caso da organização 

paraestatal componente do Sistema S com estrutura híbrida, é possível que o 

conhecimento a ser adquirido pelos resultados da pesquisa possa ser utilizado 

para a compreensão de outros casos por semelhanças organizacionais. A 

utilização de teorias possibilita a interpretação e a comparação de situações 

diferentes, visto que as condições em que o fenômeno a ser estudado ocorre 

podem ser comuns a outras organizações. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

5.1 ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS OBTIDAS ATRAVÉS DAS FRASES 

EVOCADORAS COM A TÉCNICA DE COMPLEMENTO 

 

 

5.1.1 Compartilhamento do conhecimento 

 

 Considerando as cinco fases do modelo de criação de conhecimento de 

Nonaka e Takeuchi (1997), foi elaborada matriz com variáveis de pesquisa com 

as respectivas frases evocadoras, que foram completadas pelos participantes 

da pesquisa que responderam o complemento das frases por e-mail (Quadro 

1). 

 

Quadro 1 – Frases relacionadas às variáveis da primeira fase do modelo de 
criação de conhecimento organizacional de Nonaka e Takeuchi (1997) – 
Compartilhamento do Conhecimento Tácito 

 

Fases do 

Modelo 
Variável Frases Evocadoras relacionadas 

I.
 C

o
m

p
a

rt
ilh

a
m

e
n

to
 d

o
 C

o
n

h
e
c
im

e
n

to
 T

á
c
it
o

 

(1) Necessidade de explorar o 
conhecimento tácito, mantido pelos 
indivíduos, uma vez que é a base da 
criação do conhecimento 
organizacional. 

1. Observo que o estímulo ao desenvolvimento 
da confiança mútua entre os funcionários na 
empresa é... 
2. Trabalhando aqui eu sinto que posso... 

(2) Intenção organizacional para criar 
conhecimento 

3. Para buscar o compromisso coletivo com a 
criação do conhecimento e valores 
fundamentais da empresa, a alta e média 
gerência... 4. O que fortalece meu compromisso 
com a empresa é... 5. Os valores, crenças, 
ideais da empresa com os quais me identifico 
são... 6. Estou na organização porque... 7. Se 
pudesse descrever a personalidade da 
empresa, diria que suas características 
principais são... 

(3) Campo de Interação/Equipes 
auto-organizadas/aprender fazendo, 
observando 

8. Sinto que o ambiente para diálogos pessoais, 
troca de experiências para captação de 
habilidades através da prática e observação... 

(4) Facilitação do Processo de 
criação do conhecimento pela 
socialização 

9. Aqui na empresa, o trabalho em equipes 
multidisciplinares com o objetivo comum é uma 
prática... 

(5) Injeção do caos criativo pela 
gerência 

10. Posso dizer que o estabelecimento de metas 
desafiadoras pelas gerências e a concessão de 
autonomia às equipes... 

Fonte: Elaboração própria 
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As frases evocadoras complementadas pelos participantes trazem os seguintes 

resultados (Tabela 5): 

 

1)  O estímulo ao desenvolvimento da confiança mútua entre os 

funcionários na empresa é.... 

Tabela 5 – Respostas da frase 1 

Q1 importante para o crescimento da instituição. 

Q2 liberdade de expressão e respeito. 

Q3 grande. 

Q4 primordial. 

Q5 nítido no ambiente de trabalho e fora dele. 

Q6 pouco exercitado. 

Q7 relativo. 

Q8 saudável e promissor para o ambiente profissional. 

Q9 um estímulo ao trabalho em equipe eficaz. 

Q10 necessário. 

Q11 não existe um trabalho específico voltado para este aspecto. 

Q12 fundamental para o comprometimento. 

Q13 ter a perspectiva de crescimento profissional na organização. 

Q14 

de forma geral, inexistente; contudo, em algumas situações, acontecem aos 
pares ou em pequenos grupos, por respeito ao trabalho do outro, por afinidade 
ou por conveniência. 

Q15 frequente. 

Q16 gerando a partir das atitudes da alta e média administração. 

Q17 essencial para o crescimento da organização. 
Fonte: Elaboração própria 

 

  Nonaka e Takeuchi (1997) enfatizam que, para o compartilhamento do 

conhecimento tácito entre vários indivíduos com diferentes históricos, 

perspectivas e motivações, torna-se a etapa crítica à criação do conhecimento 

organizacional. Dessa forma, é necessário um “campo” de interação para que 

os indivíduos interajam com os outros através de diálogos pessoais, 

compartilhando experiências e sincronizando seus ritmos pessoais e corporais. 
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 Nesse processo, é necessário que o estímulo ao desenvolvimento da 

confiança mútua seja amplamente motivado; entretanto, os funcionários do 

Sesc, sendo evocados à reflexão pela técnica de complemento, apresentaram 

respostas que indicam a existência de desenvolvimento da confiança mútua, 

mas apontam não ser uma prática ou processo desenvolvido na organização. 

Ou seja, ocorre de forma não formalizada e, consequentemente, não 

institucionalizada.  

 

2) Trabalhando aqui eu sinto que posso... 

Tabela 6 – Respostas da frase 2 

 

Q1 contribuir para o crescimento da Instituição. 

Q2 contribuir com minhas ideias. 

Q3 mudar a realidade das pessoas. 

Q4 desenvolver pessoas e processos. 

Q5 contribuir no desenvolvimento profissional dos meus colegas e com a entidade. 

Q6 trabalhar o desenvolvimento social em ótimas condições. 

Q7 contribuir positivamente com a sociedade. 

Q8 
conhecer áreas distintas, além de crescer naquela que desenvolvo, sempre 
buscando integrar pontos de vista. 

Q9 contribuir para a melhoria da sociedade brasileira. 

Q10 contribuir para um bom desempenho da empresa e adquirir novos conhecimentos. 

Q11 

que Sesc é uma instituição que atua em várias áreas, possibilitando, também o 
desenvolvimento da formação em várias áreas. Assim espero ter o trabalho 
reconhecido e crescer profissionalmente. 

Q12 ter um ótimo crescimento e aprendizado. 

Q13 conseguir novos desafios e obter melhores cargos. 

Q14 perder o estímulo, a motivação e até a crença na instituição. 

Q15 inovar e me capacitar constantemente. 

Q16 contribuir no aperfeiçoamento do trabalho. 

Q17 crescer pessoal e profissionalmente. 
Fonte: Elaboração própria 
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 Considerando o contraponto externalizado pelo complemento do 

respondente Q14, os demais funcionários do Sesc que responderam ao 

questionário têm visão de que trabalhar na instituição proporciona crescimento 

profissional e obtenção de conhecimentos; contribui para a melhoria da 

qualidade de vida da sociedade e para a missão institucional da organização.   

Chama atenção que o estímulo ao desenvolvimento de confiança mútua 

não seja percebido como um processo institucional, porque respondentes 

encontram na instituição oportunidades de crescimento e responsabilidade 

social para com eles, seus pares e a sociedade em geral. 

 

3) Para buscar o compromisso coletivo com a criação do conhecimento e 

valores fundamentais da empresa, a alta e média gerência devem... 

Tabela 7 – Respostas da frase 3 

Q1 unir esforços numa mesma direção. 

Q2 confiar e respeitar as opiniões dos seus colaboradores. 

Q3 apoiar e possibilitar para que isso ocorra. 

Q4 Não respondeu. 

Q5 proporcionar, periodicamente, qualificação profissional aos colaboradores. 

Q6 Não são preparadas para isso. 

Q7 estimular e praticar a troca de experiências e transparência. 

Q8 
confiar nas áreas técnicas dos seus subordinados, bem como nos próprios 
profissionais. 

Q9 se comprometer com a liderança deste processo. 

Q10 trabalhar mais em parceria; hoje se trabalha muito como concorrente. 

Q11 Criou e está disseminando o plano estratégico. 

Q12 
fazer que a equipe sinta-se motivada e efetuar suas tarefas com prazer e boa 
vontade. 

Q13 sempre se atualizar e estar atentos às novas tendências do mercado. 

Q14 
primeiro conhecer a organização e, na sequência, liderar a valorização da 
instituição, seus preceitos e diretrizes. 

Q15 
investir constantemente em capacitações e reuniões que fortaleçam os laços de 
confiança. 

Q16 olhar e ouvir a base, como pessoas-chave no processo da gestão. 

Q17 tornar efetivos os processos de trabalho em equipe. 
Fonte: Elaboração própria 
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 Os respondentes expressam opiniões que sinalizam para a inexistência 

de política de programas e de engajamento dos gestores do Sesc que 

incentivem o comprometimento dos funcionários com a criação do 

conhecimento. 

 

4) O que fortalece meu compromisso com a empresa é... 

Tabela 8 – Respostas da frase 4 

Q1 a certeza de ela buscar o cumprimento de sua missão. 

Q2 minha determinação de crescer. 

Q3 a sua missão. 

Q4 sua missão. 

Q5 
a liberdade de atuação profissional, valorização do colaborador, capacitação 
profissional com cursos etc. 

Q6 o ideal de contribuir para uma sociedade melhor. 

Q7 
minha crença pessoal e o comprometimento, o propósito social da entidade e 
alguns benefícios oferecidos aos servidores. 

Q8 minha ética. 

Q9 
o reconhecimento e apoio ao desenvolvimento das pessoas da organização por 
parte da sua direção. 

Q10 gostar do que faço. 

Q11 
acreditar na missão da empresa, ter um bom relacionamento com os demais 
colaboradores e ter perspectivas profissionais. 

Q12 ainda acreditar em sua missão. 

Q13 poder obter crescimento profissional e sempre aprender algo novo. 

Q14 
a minha formação profissional (assistente social), meus valores, princípios éticos 
e o fato de conhecer a instituição. 

Q15 
identificar que os objetivos da empresa fazem parte dos meus valores, nas 
minhas crenças, naquilo que eu entendo por ética e respeito. 

Q16 a paixão pelo social e o crescimento profissional. 

Q17 o seu objetivo finalístico. 
Fonte: Elaboração própria 

 

 Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) dizem que o conhecimento em si é 

mutável e pode assumir vários aspectos em diferentes organizações: primeiro, 

o conhecimento é crença verdadeira e justificada; as pessoas justificam a 

veracidade de suas crenças com base em observações do mundo. Essas 

observações, por sua vez, dependem de um ponto de vista único, da 
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sensibilidade pessoal e da experiência individual. Segundo, o conhecimento é 

explícito e tácito. 

 Nesse caso, os respondentes justificam suas crenças observando, como 

principal pilar do seu compromisso com a organização, a responsabilidade da 

organização no cumprimento de sua missão, sendo este compromisso 

complementado com a ética pessoal. 

 

5) Os valores, crenças, ideais da empresa com os quais me identifico 

são... 

Tabela 9 – Respostas da frase 5 

Fonte: Elaboração própria 

 

Q1 fundamentais para que possa desenvolver meu trabalho. 

Q2 agir com ética. 

Q3 ética, comprometimento e responsabilidade social. 

Q4 compromisso com o social. 

Q5 ética, confiança, social. 

Q6 
são o comprometimento com as questões sociais e com o seu passado de 
vanguarda. 

Q7 a contribuição na formação de uma sociedade melhor. 

Q8 A valorização do desenvolvimento artístico-cultural. 

Q9 liberdade, respeito à democracia e promoção da cidadania no país. 

Q10 transparência, ética, comprometimento. 

Q11 fundamentais para o bom desenvolvimento do meu trabalho. 

Q12 o apoio aos menos favorecidos. 

Q13 a busca de novos desafios. 

Q14 

a crença no desenvolvimento humano, na proposição educativa das ações, na 
possibilidade em contribuir para a qualidade de vida do público atendido, na 
acessibilidade aos bens culturais e outros. 

Q15 
respeito e valorização do ser humano, ética, integração com a sociedade, resgate 
da cultura e valores das comunidades, comprometimento com o cliente. 

Q16 
o desenvolvimento das atividades/projetos como perspectiva de melhorar as 
condições de vida da sociedade. 

Q17 a interdisciplinaridade das suas ações. 
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Ética, compromisso com o social e a crença e respeito ao 

desenvolvimento e valorização do ser humano são os principais valores, 

crenças e ideais do Sesc, com os quais os respondentes indicam se identificar. 

Os respondentes Q1 e Q11 reconhecem que essas características são 

fundamentais para o desenvolvimento do trabalho na organização. 

 

6) Estou na organização porque... 

Tabela 10 – Respostas da frase 6 

Q1 
acredito que sempre buscamos o melhor para nossos clientes preferenciais 
(comerciários e dependentes). 

Q2 admiro e acredito nos ideais que ela desempenha. 

Q3 gosto do meu trabalho. 

Q4 sinto-me realizada profissionalmente. 

Q5 
tenho fácil acesso à alta gestão, liberdade profissional para por em prática novas 
ideias e melhorias, meu trabalho é valorizado. 

Q6 
acredito na formação de pessoas que possam contribuir para a transformação 
social. 

Q7 identifico-me com o trabalho. 

Q8 
acredito que a empresa tem potencial contínuo de inovação na área que 
desenvolvo e posso colaborar com minha experiência e formação. 

Q9 identifico-me com sua missão institucional. 

Q10 gosto do trabalho que realizo. 

Q11 

o trabalho faz parte da dignidade humana. Saber que contribuo com a melhoria, 
o desenvolvimento de uma comunidade ou até mesmo da sociedade, direta ou 
indiretamente, contribui para o próprio desenvolvimento pessoal, e o SESC atua 
na melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

Q12 acredito que os seus valores ainda serão colocados em prática. 

Q13 vejo oportunidades de aprendizado e crescimento profissional. 

Q14 acredito na sua missão institucional. 

Q15 
primeiramente, acredito que a empresa cumpre com os seus objetivos junto à 
sociedade. 

Q16 ajudando a empresa a crescer, cresci muito como profissional. 

Q17 da sua identidade organizacional. 
Fonte: Elaboração própria 

 

 Em função da análise das respostas da frase evocadora número 6, 

observa-se, pela percepção dos respondentes, que estão na organização 
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porque gostam e se identificam com seus trabalhos, com a missão institucional 

da organização e pela liberdade e crescimento profissional. 

   

7) Se pudesse descrever a personalidade da empresa, diria que suas 

características principais são... 

Tabela 11 – Respostas da frase 7 

Q1 marcantes. 

Q2 compromisso com sua clientela. 

Q3 determinação e perseverança. 

Q4 o bem-estar social. 

Q5 preza pela qualidade de vida das pessoas. 

Q6 
de uma personalidade forte, com tendências à parcialidade e com dificuldades 
para se transformar. 

Q7 
educadora, honesta; morosa, centralizadora e apegada ao passado (no que se 
refere a processos). 

Q8 
amplitude de uma rede em nível nacional; (logo ela é) política; parcialmente 
desassociada. 

Q9 
compromisso com a qualidade de vida do comerciário e sua família e com a 
transformação social. 

Q10 centro de atividades diversificadas. 

Q11 idoneidade e comprometimento. 

Q12 no momento atual, observadora e estrategista. 

Q13 a inovação e a diversidade de ações para com o público. 

Q14 hoje, individualismo, autoritarismo, centralização do poder. 

Q15 desenvolvimento da cidadania em prol de uma sociedade melhor. 

Q16 incomparável e única. 

Q17 o empreendedorismo e preservacionismo. 
Fonte: Elaboração própria 

  

 Em relação às características principais da personalidade da empresa, 

os respondentes indicam que a organização é determinada, comprometida com 

sua clientela, idônea e empreendedora; entretanto, existem algumas 

particularidades organizacionais que se contrapõem com as características 

observadas, tais como: morosidade, centralização, individualismo e 

autoritarismo. 
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8) Sinto que o ambiente para diálogos pessoais, troca de experiências 

para captação de habilidades através da prática e observação... 

Tabela 12 – Respostas da frase 8 

Q1 tornam a organização mais forte. 

Q2 de suas experiências profissionais e com as rotinas de trabalho. 

Q3 é bastante propício. 

Q4 é extremamente necessário. 

Q5  Não respondeu. 

Q6 é propícia, principalmente entre os responsáveis pelas áreas. 

Q7 se dá mais por meio pessoal. 

Q8 devem ser feitos em momentos propícios à ocasião. 

Q9 participante de pessoas e grupos. 

Q10 não são praticados na empresa. 

Q11 
a partir deste ano (2012), com a implantação do plano estratégico, o ambiente 
ficará mais propício para estas experiências. 

Q12 seria um ambiente favorável. 

Q13 são constantes. 

Q14 inexistentes. 

Q15 
é proporcionado principalmente nos momentos de capacitações e reuniões 
técnicas. 

Q16 são práticas pouco cultivadas enquanto medidas de aperfeiçoamento da gestão.  

Q17 formam a verdadeira equipe de trabalho. 
Fonte: Elaboração própria 

 

 Com a frase 8, buscou-se identificar a percepção dos respondentes 

acerca do ambiente de interação onde o conhecimento tácito das pessoas 

possa se transformar em explícito. Nonaka e Takeuchi (1997) afirmam que a 

criação de conhecimento está ancorada no pressuposto crítico de que o 

conhecimento humano é criado e expandido através da interação entre os 

conhecimentos tácito e explícito. No Sesc, os respondentes indicam que 

reconhecem a importância e a necessidade de tal ambiente; observam que são 

práticas moderadamente estimuladas e realizadas através de reuniões técnicas 

e capacitações. Os participantes expressam, ainda, certa esperança do 
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exercício dessa prática, inclusive citando o processo de planejamento 

estratégico. Entretanto, pela observação direta do pesquisador, depreende-se 

que, na elaboração, o planejamento estratégico foi necessário ao 

estabelecimento desse ambiente. Mas, uma vez finalizado o processo inicial, 

as demais fases ficaram fragmentadas, em função das atribuições de 

responsabilidades associadas às dimensões do plano estratégico nas 

gerências e setores, sendo exercitado atualmente de forma pessoal, e, muitas 

vezes, inexistindo, conforme indicam os respondentes Q10 e Q14.  

 

9) Aqui na empresa, o trabalho em equipes multidisciplinares com o 

objetivo comum é uma prática... 

Tabela 13 – Respostas da frase 9 

 Fonte: Elaboração própria 

Q1 que vem se acentuando. 

Q2 capacitação profissional. 

Q3 recorrente apenas na área-fim. 

Q4 que precisa estar presente em todas as ações. 

Q5 comum. 

Q6 
pouco estimulada e, por isso mesmo, quando exercida, gera conflitos, sendo 
pouco produtiva. 

Q7 exercitada pontualmente, mas tem crescido. 

Q8 
necessária, porém com dificuldades na comunicação, disponibilidade, dedicação 
e prestatividade. 

Q9 ainda em desenvolvimento. 

Q10 constante. 

Q11 

que ocorre quando das ações integradas, contudo, existem algumas resistências 
quando a ação é de apoio. Assim, verifica-se a falta do comprometimento do 
trabalho em equipe. 

Q12 aqui na organização não é uma prática. 

Q13 muito utilizada. 

Q14 que não é estimulada. 

Q15 constante. 

Q16 é uma prática ainda em construção. 

Q17 cotidiana. 
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 Nonaka e Takeuchi (1997) observam que a conversão de conhecimento 

tácito em explícito é um processo social entre indivíduos e não confinada 

dentro de um indivíduo. Assim, o trabalho em equipes multidisciplinares 

proporcionaria esse processo social entre as pessoas. Os respondentes 

percebem que, no Sesc, o trabalho em equipes multidisciplinares ocorre em 

alguns processos, às vezes pontuais; que essa prática é importante e 

necessária, entretanto pouco estimulada no ambiente organizacional, mesmo 

estando em processo de construção no Sesc. 

 

10) Posso dizer que o estabelecimento de metas desafiadoras pelas 

gerências e a concessão de autonomia às equipes... 

Tabela 14 – Respostas da frase 10 

Q1 precisam ser bem dosadas. 

Q2 
são objetivos a serem realizados e alcançados para o crescimento da 
organização. 

Q3 deve ser mais bem trabalhado. 

Q4 é o que leva ao crescimento da empresa. 

Q5 proporciona maior liberdade para criação e alcance satisfatório dos resultados. 

Q6 quase não existe. 

Q7 
depende do gerente em questão e é pouco explorada pela instituição como um 
todo. 

Q8 são exequíveis, de acordo com a percepção sutil e apropriada de cada gerência. 

Q9 ganhou forças com a direção geral que assumiu em 2003. 

Q10 
é super importante para melhorar o desempenho, porém muitas vezes, pela 
pressão, acaba sendo mais quantitativa e qualitativa. 

Q11 contribuem para o desenvolvimento das ações da instituição. 

Q12 
o resultado sempre será positivo, a partir do momento que a equipe tem 
autonomia para realização dessas metas. 

Q13 é muito estimulante. 

Q14 

é complicada, pois se sabe que há equipes preocupadas em assegurar as metas 
com qualidade e conta com certa autonomia para alcançar esses resultados; no 
entanto, existem equipes que não têm essa autonomia e buscam os resultados 
pelos resultados. 

Q15 estamos buscando. 

Q16 propicia cenário criativo. 

Q17 deveriam ser mais estimulados. 
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Fonte: Elaboração própria 

 

 Nonaka e Takeuchi (1997) dizem que uma das formas de gerar o caos 

criativo intencionalmente, pelos líderes da organização, é evocar um “sentido 

de crise” entre os membros da organização, com metas desafiadoras. Pela 

percepção dos respondentes do questionário, intui-se que, no Sesc, isso existe 

de forma pouco estruturada, mas vem ganhando força − mesmo com algumas 

barreiras, do tipo pressão e sinergia entre os gestores 

 Considerando as análises dos conjuntos de categorias da primeira fase 

do modelo de criação de conhecimento proposto por Nonaka e Takeuchi 

(1997), verifica-se que o compartilhamento do conhecimento tácito não existe 

para a maioria dos respondentes, por considerarem raras e não incentivadas 

as questões apresentadas. O pressuposto de que o conhecimento é criado por 

meio da interação entre os conhecimentos tácito e explícito permitiu que 

Nonaka e Takeuchi (1997) postulassem quatro modos diferentes de conversão 

do conhecimento, sendo o primeiro modo, a socialização. 

 Ademais, tais autores propõem ainda cinco condições em nível 

organizacional que promovem a criação do conhecimento, como a exigência de 

que a empresa tenha uma visão e metas que deem origem às suas diretrizes 

(intenção), em um ambiente que contemple a liberdade de criação (autonomia); 

possua interação com o ambiente externo (flutuação e caos criativo); 

disponibilidade plena de informação, além da necessidade imediata 

(redundância); e diversidade interna, refletindo no ambiente interno a variedade 

encontrada no ambiente externo (variedade de requisitos), as quais 

denominaram, em seu conjunto, de: “condições capacitadoras da criação do 

conhecimento organizacional”. 

 Relaciona-se à primeira fase do modelo de criação de conhecimento 

proposto por Nonaka e Takeuchi (1997) a intenção e a injeção de caos criativo. 

Considerando as respostas das frases 3, 4, 5 e 6, a intenção é pouco 

exercitada, praticamente não existindo na organização. A injeção de caos 

criativo, induzida às percepções dos respondentes pela frase 10, acontece no 

Sesc de forma não sistêmica, com necessidades de aperfeiçoamentos. Os 

participantes percebem, ainda, a importância dessa prática e suas 
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contribuições no desenvolvimento da organização, bem como o estímulo e 

criação de cenários criativos. 

 

5.1.2 Criação de Conceitos 

 

O Quadro 2 apresenta as frases relacionadas às variáveis da segunda 

fase do modelo de criação de conhecimento organizacional de Nonaka e 

Takeuchi (1997).  

 

Quadro 2 – Frases relacionadas às variáveis da segunda fase do modelo de 
criação de conhecimento organizacional de Nonaka e Takeuchi (1997) – Criação 
de Conceitos 
 

Fases do 

Modelo 
Variável Frases Evocadoras relacionadas 

II
. 

C
ri

a
ç
ã

o
 d

e
 c

o
n
c
e

it
o

s
 

(1) Externalização: Interação mais 
intensiva entre conhecimento 
tácito e explícito 

11. O armazenamento e acesso ao 
conhecimento necessário aos empregados para 
o desenvolvimento dos objetivos institucionais 
da organização... 

(2) Facilitadores do processo de 
conversão do conhecimento tácito 
para o explícito 

12. Os fatores que facilitam a conversão do 
conhecimento individual (tácito) em 
conhecimento organizacional... 13. Os fatores 
que dificultam a conversão do conhecimento 
individual (tácito) em conhecimento 
organizacional... 

(3) Autonomia dos membros da 
organização 

14. Na organização, agir de forma autônoma 
conforme as circunstâncias... 

(4) Redundância das informações 
15. As informações sobre as atividades da 
organização estão... 

Fonte: Elaboração própria 

 

11) O armazenamento e acesso ao conhecimento necessário aos 

empregados para o desenvolvimento dos objetivos institucionais da 

organização... 

Tabela 15 – Respostas da frase 11 

Q1 são fundamentais. 

Q2 facilitam o desempenho e aumentam a satisfação dos empregados. 

Q3 precisam ser mais bem difundidos. 

Q4 devem ser acessíveis a todos. 

Q5 
ainda são limitados, somente capacitações via videoconferência são arquivadas 
para consultas futuras. 

Q6 são valiosos e democráticos. 
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Q7 deveriam ser mais organizados e acessíveis. 

Q8 são disponíveis, porém exigem demasiados trâmites burocráticos. 

Q9 cresceram com a adoção do planejamento estratégico. 

Q10 estão sempre disponíveis, porém pouco consultados. 

Q11 não têm sido suficientemente armazenados e aproveitados. 

Q12 maior eficiência na equipe. 

Q13 são uma constante. 

Q14 De forma geral, são precariamente repassados. 

Q15 São uma busca permanente. 

Q16 
são base para uma adaptação favorável ao ambiente de trabalho, e hoje 
precisam de sistematicidade.  

Q17 estão disponíveis e de fácil acesso. 
Fonte: Elaboração própria 

 

 Na análise do conteúdo das respostas da frase evocadora 11, os 

participantes percebem a importância do acesso ao conhecimento armazenado 

para o desenvolvimento dos objetivos institucionais. Ademais, indicam que não 

são: sistematizados, disponíveis a todos, acessíveis e difundidos, indicando, 

dessa forma, a necessidade de melhoria dessa prática na organização. 

 

12) Os fatores que facilitam a conversão do conhecimento individual 

(tácito) em conhecimento organizacional...   

Tabela 16 – Respostas da frase 12 

Q1 são a integração entre as áreas. 

Q2 são reuniões participativas com exposição de suas experiências profissionais. 

Q3 
São mapeamento dos processos, formalização e documentação destes 
conhecimentos e a troca de experiências. 

Q4 é o diálogo. 

Q5 

seria por meio de multiplicadores de conhecimento. Ex: Quando um funcionário 
retornar de uma capacitação, deveria ser obrigatório o repasse aos demais 
colegas que não puderam participar, mas que precisam de tais conhecimentos 
para realizar o seu trabalho. Nesse momento, deveria ser gravado para utilização 
futura, igual é feita com algumas videoconferências. 

Q6 
são o registro documental do trabalho e o seu compartilhamento com todos os 
níveis da empresa. 

Q7 dão-se por meio de projetos, trabalhos em que o indivíduo está envolvido. 
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Q8 constroem-se ao longo da experiência dentro da empresa. 

Q9 
cresceram com o desenvolvimento e aplicação do sistema de acompanhamento 
da empresa. 

Q10 depende de mobilização da direção. 

Q11 são poucos. 

Q12 compreensão e discernimento. 

Q13 é algo que vem crescendo na Entidade. 

Q14 

esses fatores são praticamente inexistentes, visto que, por não dispor de setor 
próprio de gestão de pessoas, essas habilidades e competências geralmente não 
são aproveitadas. 

Q15 são estimulados. 

Q16 práticas já percebíveis por parte de gestores. 

Q17  Não respondeu. 
Fonte: Elaboração própria 

 

13) Os fatores que dificultam a conversão do conhecimento individual 

(tácito) em conhecimento organizacional... 

Tabela 17 – Respostas da frase 13 

Q1 são a falta de integração entre as áreas. 

Q2 São a não participação e o individualismo. 

Q3 são o entendimento errôneo de que conhecimento é poder. 

Q4 É a hierarquia. 

Q5 É o não compartilhamento do aprendizado. 

Q6 é a falta de registro e de diálogo entre os diversos níveis da empresa. 

Q7 são as poucas ferramentas e processos estabelecidos para esse fim. 

Q8 dependem da sua relação pessoal e profissional ao longo da empresa. 

Q9 ainda existem na empresa em boa medida por suas limitações burocráticas. 

Q10 resistência ao novo e a mudança. 

Q11 Não respondeu. 

Q12 diferentes formas de escritas e falas. 

Q13 Não respondeu. 

Q14 
como relacionei acima, o fato de não dispor do setor de gestão de pessoas, na 
minha opinião, dificulta a conversão. 
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Q15 infelizmente passa pelas vaidades dos indivíduos. 

Q16 decorrem principalmente pelo baixo valor dado em alguns níveis hierárquicos. 

Q17  Não respondeu.  
Fonte: Elaboração própria 

 

 As frases 12 e 13 procuram identificar fatores que facilitam e dificultam a 

conversão do conhecimento tácito em explícito. Nonaka e Takeuchi (1997) 

afirmam que essa segunda fase está ancorada na capacidade de compartilhar 

conhecimentos tácitos. A equipe cria um novo conceito de produto, que pode 

ser uma especificação de funcionalidade. Nesse caso, os respondentes 

indicam, pelas respostas da frase 12, que existem fatores que facilitam a 

conversão do conhecimento tácito em explícito. Mesmo sendo praticamente 

inexistentes em alguns casos, há processos da organização e sugestões dos 

participantes da pesquisa para melhoria de tais fatores, o que é ratificado na 

convergência das respostas da frase 13, que indicam vários fatores, inclusive o 

burocrático, presente na organização. 

 

14) Na organização, agir de forma autônoma conforme as circunstâncias... 

Tabela 18 – Respostas da frase 14 

Q1 pode ser perigoso. 

Q2 de extrema necessidade e na falta de uma gerente. 

Q3 nem sempre é possível. 

Q4 muitas vezes, leva a não ser compreendido e até mesmo demitido. 

Q5 
permite o autodesenvolvimento profissional e demonstra a confiança por parte 
dos gestores. 

Q6 demonstra reconhecimento e confiança na capacidade dos funcionários. 

Q7 não é visto de maneira positiva. 

Q8 
fogem do perfil de trabalho em equipe ou mesmo do funcionário sob 
supervisão de gerência. 

Q9 não é muito estimulado. 

Q10 não é uma prática muito utilizada. 

Q11 
são atitudes recentes, ainda em construção, uma vez que as decisões eram 
concentradas. 

Q12 fica propenso a manter mais flexibilidade ao adquirir e interpretar informações. 
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Q13 é uma prática ainda limitada. 

Q14 pode ser muito perigoso se não for conveniente para a gestão maior. 

Q15 
na maioria das vezes, não é possível, tendo em vista o sistema burocrático e as 
normas que regem a empresa. 

Q16 pode ter risco na execução dos trabalhos. 

Q17 é um risco. 
Fonte: Elaboração própria 

 

 Nonaka e Takeuchi (1997) asseveram que a autonomia ajuda os 

membros da equipe a desviar seu pensamento livremente, com a intenção 

servindo como ferramenta para convergir o pensamento em uma direção. As 

respostas complementadas à frase 14 demonstram que a autonomia dos 

funcionários do Sesc é cerceada pela burocracia da organização, bem como, e, 

por não ser incentivada, ocasiona certo medo aos que pensam agir de forma 

autônoma para aguçar a criatividade. “Para criar conceitos, os membros da 

equipe precisam repensar fundamentalmente as premissas existentes” 

(NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 98). 

 

15) As informações sobre as atividades da organização estão... 

Tabela 19 – Respostas da frase 15 

Q1 sendo cada vez mais socializadas. 

Q2 abertas e de fácil acesso a todos colaboradores. 

Q3 estão sendo, aos poucos, disponibilizadas. 

Q4 no plano de trabalho, nas diretrizes institucionais. 

Q5 de acordo com a missão da entidade. 

Q6 organizadas e disponíveis. 

Q7 em documentos e sistemas que passam por um processo inicial de integração. 

Q8 
explícitas em modo geral, porém ainda em construção/reformulação conceitual 
nas suas áreas específicas de atuação. 

Q9 ainda muito dependentes da ação dos órgãos de controle. 

Q10 disponíveis no site. 

Q11 sendo disseminadas pelos meios de comunicação existentes. 

Q12 no momento,  desencontradas e desorganizadas. 
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Q13 disponíveis a pessoas estratégicas. 

Q14 estão centralizados na "cúpula". 

Q15 
são disseminadas através de informativos internos e externos, redes sociais, 
entre outros. 

Q16 estão em processo de disseminação do conhecimento. 

Q17 disponíveis.  
Fonte: Elaboração própria 

 

 As respostas da frase 15 indicam que as informações sobre as 

atividades da organização estão disponíveis em vários locais, processos e 

mídias, mesmo que possam em algum momento “estarem centralizadas na 

cúpula” (Q14) ou “no momento, desencontradas e desorganizadas” (Q12), de 

forma geral, existem e estão disponíveis. Essa frase representa a quarta 

condição capacitadora de criação do conhecimento organizacional, a 

redundância, que, segundo Nonaka e Takeuchi (1997), é a existência de 

informações que transcendem as exigências operacionais, referindo-se à 

superposição intencional de informações sobre atividades da empresa. 

 A análise da grade de categorias acerca da segunda fase do modelo de 

criação de conhecimento indica que, apesar da disponibilização das 

informações sobre as atividades do Sesc, é necessário desburocratizar 

processos que auxiliam na prática de formação de um campo de interação, 

onde as equipes auto-organizadas possam desenvolver  o diálogo contínuo, 

sob a forma de  reflexão coletiva, gerando, dessa forma, o modo de conversão 

do conhecimento organizacional que corresponde à externalização (NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997). 

 

 

5.1.3 Justificação de Conceitos 

 

O Quadro 3 apresenta a frase relacionada à variável da terceira fase do 

modelo de criação de conhecimento organizacional de Nonaka e Takeuchi 

(1997) – Justificação de Conceitos. 
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Quadro 3 – Frase relacionada à variável da terceira fase do modelo de criação de 
conhecimento organizacional de Nonaka e Takeuchi (1997) – Justificação de 
Conceitos 

 

Fases do 
Modelo 

Variável Frases Evocadoras relacionadas 

II
I.

 

J
u

s
ti
fi
c
a
ç
ã

o
 

d
e

 

c
o

n
c
e

it
o

s
 

(1) Conhecimento como crença 
justificada através de critérios 
quantitativos e/ou qualitativos 

16. Os critérios usados pela organização no 
processo de “filtragem” de informações para 
justificar que um novo conceito gerado atende 
às necessidades operacionais... 

Fonte: Elaboração própria 

 

16) Os critérios usados pela organização no processo de “filtragem” de 

informações para justificar que um novo conceito gerado atende às 

necessidades operacionais... 

Tabela 20 – Respostas da frase 16 

Q1 ainda não são suficientes. 

Q2 de forma preventiva. 

Q3 de ser melhor trabalhado. 

Q4 quando atende às diretrizes. 

Q5 para não desviar do foco de sua essência ou missão. 

Q6 é utilizado quando convém. 

Q7 é a aprovação pela alta administração. 

Q8 parcialmente. 

Q9 não são muito claros. 

Q10 Sem resposta 

Q11 
em parte, uma vez que o próprio processo de coleta e banco de dados estão em 
reestruturação. 

Q12 
critério que possibilite um fornecimento de informação relevante e com qualidade 
suficiente e precisa, transmitida para o local certo e no tempo correto. 

Q13 são estudados com muita atenção. 

Q14 atualmente, praticamente não são adotados novos conceitos na organização. 

Q15 
ocorre primeiramente através de reuniões gerenciais, reuniões técnicas e, 
posteriormente, utiliza-se informativos (intranet, murais e jornais do colaborador). 

Q16 operacionais; incorporados ou aceitos em etapas gradativas. 

Q17 
requerem um nível de conhecimento prévio que, às vezes, por motivos 
socioeconômicos e culturais, não são generalizados. 
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Fonte: Elaboração própria 

 

 Nonaka e Takeuchi (1997) salientaram que novos conceitos criados por 

indivíduos ou pela equipe precisam ser justificados em algum momento no 

procedimento. A justificação envolve o processo de determinação de que 

conceitos recém-criados são realmente importantes para a organização e úteis 

à sociedade. No Sesc, essa etapa ocorre, mas como se pode perceber pelos 

complementos das frases evocadoras, requer aprimoramento, sistematização e 

principalmente publicidade a essas informações, de forma que todos os 

funcionários tenham acesso e saibam do que se trata. 

 

5.1.4 Construção de um Arquétipo 

 

O Quadro 4 apresenta frases relacionadas às variáveis da quarta fase 

do modelo de criação de conhecimento organizacional de Nonaka e Takeuchi 

(1997) – Construção de um arquétipo. 

Quadro 4 – Frases relacionadas às variáveis da quarta fase do modelo de 
criação de conhecimento organizacional de Nonaka e Takeuchi (1997) – 
Construção de um arquétipo 
 

Fases do 
Modelo 

Variável Frases Evocadoras relacionadas 

IV
. 

C
o

n
s
tr

u
ç
ã

o
 d

e
 u

m
 a

rq
u

é
ti
p
o

 

(1) Internalização do conceito 
17. Um exemplo da forma que um conceito foi ou 
será incorporado na equipe ou na organização... 

(2) Combinação 
18. Novas práticas incorporadas, normalmente 
são compartilhadas na empresa através de... 

(3) Reunir habilidades técnicas 
diferentes 

19. Na criação de novos conhecimentos na 
organização, a cooperação dinâmica entre vários 
departamentos... 

(4) Intenção organizacional 

20. Visando convergir vários tipos de know-how e 
tecnologias existentes internamente e promover 
a cooperação interpessoal e interdepartamental,  
a organização... 

(5) Variedade de Requisitos 
21. Como membro da organização, tenho acesso 
às informações... 

Fonte: Elaboração própria 

 

17) Um exemplo da forma que um conceito foi ou será incorporado na 

equipe ou na organização... 

Tabela 21 – Respostas da frase 17 

Q1 terá que ser bem detalhado e com acompanhamento do efetivo resultado. 
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Q2 planejamento estratégico. 

Q3 
dá-se mediante a apresentação e discussão da proposta com todos aqueles que 
fazem parte da atividade. 

Q4 é a aprovação de um projeto/processo ou atividade nova. 

Q5 precisa ser convincente para alcançar objetivos. 

Q6 a criação de um projeto que fica descolado do programa geral. 

Q7 
discussões, acesso a profissionais de fora da organização e consequente 
aprovação superior. 

Q8 
é sempre discutido por muito tempo, até ser de consenso para sua 
incorporação. 

Q9 é o sistema de planejamento. 

Q10 Não lembro. 

Q11 por meio da sua aplicação. 

Q12 através de treinamento com as equipes. 

Q13 através de treinamentos e reuniões. 

Q14 geralmente é ignorada a adoção de um conceito diferente dos já adotados. 

Q15 

5S's. Primeiramente, formação de comitê com membros de todas as áreas, 
capacitação do comitê, sensibilização dos colaboradores, com palestras, 
implantação e orientação do processo, reuniões para avaliação dos resultados 
com todos os envolvidos, informação constante para o processo não ser 
abandonado pelas equipes, informação constante e realimentação do processo. 

Q16 depende de muita persistência dos gestores. 

Q17 é capacitar pessoas-chave para a transmissão dos conceitos. 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Segundo Nonaka e Takeuchi (1997), um conceito justificado transforma-

se em algo concreto, um arquétipo ou protótipo de um novo produto; no caso 

de serviço ou inovação organizacional, um mecanismo operacional modelo 

poderia ser considerado um arquétipo. Dessa forma, faz-se necessário a 

internalização do conceito pelos membros da organização ou da equipe. 

Observa-se que as expressões dos respondentes indicam que, mesmo sendo 

discutido por muito tempo, dependendo da persistência dos gestores, ocorrem 

pelas discussões, reuniões e treinamentos da equipe, além da internalização 

pela aplicação, conforme respondeu o Q11. 
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18) Novas práticas incorporadas, normalmente são compartilhadas na 

empresa através de... 

Tabela 22 – Respostas da frase 18 

Q1 reuniões. 

Q2 reuniões com todos os gerentes. 

Q3 comunicações internas. 

Q4 do plano de trabalho ou de uma resolução. 

Q5 reuniões. 

Q6 treinamentos, videoconferências e apresentações. 

Q7 projetos. 

Q8 
documentos oficiais, se são de grande impacto; notificações 
eletrônicas, se de pequenas mudanças. 

Q9 sistemas de informação. 

Q10 e-mail. 

Q11 reuniões e treinamentos. 

Q12 nossos gestores. 

Q13 comunicados administrativos. 

Q14 
o que observamos na gestão atual é uma certa dificuldade na 
aceitação de novas práticas. 

Q15 reuniões de sensibilização, implantação e avaliação. 

Q16 de documentação escrita. 

Q17 líderes, que não precisam ser necessariamente os gestores. 
Fonte: Elaboração própria 

 

 Um arquétipo é construído pela combinação do conhecimento explícito 

recém-criado pela justificação dos conceitos e o já existente (NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997). Nesse sentido, o conhecimento criado por novas práticas 

incorporadas por conceitos justificados ocorrem mediante reuniões, 

treinamentos, documentos escritos e comunicação, entretanto ainda recai 

sobre os gestores a tarefa de disseminar ou autorizar a publicação de tais 

informações. 
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19) Na criação de novos conhecimentos na organização, a cooperação 

dinâmica entre vários departamentos... 

Tabela 23 – Respostas da frase 19 

Q1 é essencial. 

Q2 ocorre em reunião de gestores. 

Q3 ainda é pequena. 

Q4 será importante. 

Q5 é fundamental para o nivelamento profissional dos colaboradores. 

Q6 é feita com muitos problemas. 

Q7 é pontual, mas me parece que vem aumentando. 

Q8 é fundamental, mas depende dos itens da resposta 9. 

Q9 ainda está em desenvolvimento. 

Q10 é complexa, mas acontece. 

Q11 aperfeiçoará e consolidará o conhecimento adquirido. 

Q12 
é primordial; trabalhar em equipe é fundamental para que o resultado seja 
alcançado. 

Q13 é constante. 

Q14 não acontece, pois ainda não foi instituído o planejamento integrado. 

Q15 é sempre estimulada. 

Q16 É um compromisso necessário a todos. 

Q17 
é imprescindível para a obtenção da maior efetividade da propagação do 
conhecimento. 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Em relação à cooperação dinâmica entre as áreas na criação de novos 

conhecimentos, a percepção dos participantes é de entendimento de sua 

importância. Dada a sua complexidade, “a cooperação dinâmica entre vários 

departamentos dentro da organização é indispensável” (NONAKA; TAKEUCHI, 

1997, p. 101). No Sesc, essa prática  ocorre de forma modesta, complexa e 

pontual, sendo realizada com muitos problemas, mas, segundo o  respondente 

Q15, vem sendo estimulada, e, conforme respondeu o participante Q9, ainda 

está em desenvolvimento. 
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20) Visando convergir vários tipos de know-how e tecnologias existentes 

internamente e promover a cooperação interpessoal e interdepartamental, 

a organização... 

Tabela 24 – Respostas da frase 20 

Q1 necessita estabelecer sistemática de troca e disseminação de informações. 

Q2 possui esta preocupação. 

Q3 vem mapeando e dando publicidades aos seus processos. 

Q4 deve sensibilizar as equipes e justificar a importância. 

Q5 deve proporcionar momentos ou encontros específicos. 

Q6 a organização não se preocupa com isso. 

Q7 deveria transpor os muros simbólicos dos seus departamentos. 

Q8 
necessita de diversos profissionais oriundos das mais diversas formações e 
conhecimentos técnicos. 

Q9 está adotando sistemas integrados de informação. 

Q10 precisa primeiramente de uma melhor interação entre as lideranças. 

Q11 pratica de forma incipiente. 

Q12 terá sempre um resultado positivo. 

Q13 vem compartilhando boas práticas administrativas. 

Q14 não adota nenhuma medida, visto que não valoriza esse tipo de política. 

Q15 busca formar comitês para depois levar ao grande grupo. 

Q16 
precisa sistematizar o processo de debates, esgotando-se as diferenças e 
dúvidas dos gestores. 

Q17 
deve designar uma equipe multidisciplinar para mapear os diversos processos 
e depois promover capacitações para os diferentes públicos. 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Os respondentes parecem sugerir como a instituição deve fazer para 

promover a cooperação interpessoal e interdepartamental dos funcionários, 

indicando que talvez não haja a preocupação da empresa com essa questão e, 

se existe, não está sendo imbuída pelos funcionários.  
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21) Como membro da organização, tenho acesso às informações... 

Tabela 25 – Respostas da frase 21 

Q1 relevantes a minha função, para tomada de decisões. 

Q2 sempre através de reuniões ou da intranet. 

Q3 das quais necessito. 

Q4 e devo utilizá-las para atingir os objetivos da empresa. 

Q5 De natureza administrativa, financeira, econômica e gestão. 

Q6 técnicas, que utilizo no meu trabalho. 

Q7 parcialmente, inclusive sobre aquilo que concerne ao meu trabalho. 

Q8 
que me são necessárias saber para desenvolver meu trabalho. E também das demais 
colegas, pela transparência da empresa. 

Q9 que a cadeia hierárquica acha conveniente disponibilizar. 

Q10 necessárias. 

Q11 por meio dos e-mails e reuniões. 

Q12 somente às informações para o resultado do meu trabalho. 

Q13 de planejamento, orçamento e finanças. 

Q14 geralmente por meio de pessoas que mantenho relações próximas. 

Q15 sempre. 

Q16 mínimas. 

Q17 constantemente. 
Fonte: Elaboração própria 

 

 Nonaka e Takeuchi (1997) acreditam que a diversidade interna de uma 

organização deverá corresponder à variedade e à complexidade do ambiente 

no qual se encontra. Dessa forma, os membros da organização necessitam 

uma variedade de requisitos que pode ser aprimorada por combinação de 

informações de diversas formas e, com isso, estarem preparados para 

enfrentar as variedades e complexidades ambientais. 

 Os respondentes percebem que existe acesso às informações, mas pelo 

conteúdo das respostas, são muito específicos a suas funções e, às vezes, 

mínimos.  
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5.1.2 Difusão Interativa do Conhecimento 

 

O Quadro 5 apresenta as frases relacionadas às variáveis da quinta fase 

do modelo de criação de conhecimento organizacional de Nonaka e Takeuchi 

(1997) – Difusão interativa do conhecimento. 

 

Quadro 5 – Frases relacionadas às variáveis da quinta fase do modelo de criação 
de conhecimento organizacional de Nonaka e Takeuchi (1997) – Difusão 
interativa do conhecimento 
 

Fases do 
Modelo 

Variável Frases Evocadoras relacionadas 

V
. 

D
if
u

s
ã

o
 I
n

te
ra

ti
v
a

 d
o
 C

o
n

h
e
c
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e
n

to
 

(1) Espiral do conhecimento 

22. Em relação às práticas da organização 
focadas na criação do conhecimento 
organizacional e sua difusão interativa no 
ambiente interno, posso dizer que... 

23. Para mobilizar outras entidades externas, 
clientes e fornecedores em torno do 
conhecimento que a organização cria, visando 
precipitar nova série de processos e serviços 
inovadores, verifico que... 

(2) Fertilização vertical e 
horizontal 

24. Quanto à autonomia de cada unidade para 
usar o conhecimento desenvolvido, em outra 
unidade, aplicando-o em diferentes níveis, 
percebo que... 

(3) Reação ou feedback 
25. Na organização, a reação ou feedback dos 

clientes a um conceito ou novo serviço pode 
significar... 

(4) Flutuação interna 
26. Na utilização, pela organização, do rodízio de 
pessoal ou outro método para facilitar a 
transferência do conhecimento... 

(5) Intenção organizacional 
27. Na determinação do conhecimento que deve 
ou não ser transferido dentro da organização, o 
papel das crenças e valores organizacionais... 

Fonte: Elaboração própria 

 

22) Em relação às práticas da organização focadas na criação do 

conhecimento organizacional e sua difusão interativa no ambiente 

interno, posso dizer que... 

 

Tabela 26 – Respostas da frase 22 

Q1 precisamos evoluir. 

Q2 está ainda em fase de andamento através da capacitação entre os gestores. 

Q3 estão aos poucos se desenvolvendo. 

Q4 complementa o nosso fazer. 
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Q5 que é fundamental a troca de experiência entre colaboradores da entidade. 

Q6 as desconheço. 

Q7 pode ser mais bem desenvolvida. 

Q8 a empresa está se aprimorando, realizando, por exemplo, os fóruns bimestrais. 

Q9 
as empresas dispõem de mecanismos importantes como são os fóruns de 
avaliação. 

Q10 está em fase de implantação. 

Q11 estão em estruturação. 

Q12 
deveriam ser fundamentais para que as intenções da organização saiam do 
papel para a realidade. 

Q13 são frequentes. 

Q14 que são inexistentes. 

Q15 é uma busca permanente. 

Q16 estão iniciando. 

Q17 
quanto mais estruturadas e enraizadas forem essas práticas, maior será a sua 
efetividade. 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Os respondentes percebem que esse processo, na organização, está 

em fase de concepção, tanto que alguns registram que os desconhecem ou 

informam que não existem. A criação do conhecimento organizacional é um 

processo interminável, que se atualiza continuamente. Não se encerra com a 

conclusão do arquétipo (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

 

23) Para mobilizar outras entidades externas, clientes e fornecedores em 

torno do conhecimento que a organização cria, visando precipitar nova 

série de processos e serviços inovadores, verifico que... 

 

Tabela 27 – Respostas da frase 23 

Q1 necessitamos acompanhar as tendências. 

Q2 ainda está com algumas falhas comunicação. 

Q3 que a organização ainda é tímida. 

Q4 a ação deve ser modelar. 

Q5 precisamos estreitar nossa relação com outras entidades para agregar novos 
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conhecimentos. 

Q6 
a empresa tem historicamente boa reputação, mas que já vem perdendo 
credibilidade em algumas áreas. 

Q7 em alguns setores isso se dá de maneira muito produtiva. 

Q8 

a empresa poderia procurar mais alternativas que visem parcerias, e não só as 
que dispõem com seus próprios recursos, sempre focando no benefício para 
sua clientela. 

Q9 há muito caminho a percorrer nesta direção. 

Q10 temos muito, mas muito a melhorar. 

Q11 a criação do site facilitou a divulgação. 

Q12 ajuda a conciliar os objetivos com as expectativas de seus públicos estratégicos. 

Q13 é uma constante na entidade. 

Q14 esse tipo de mobilização é muito difícil. 

Q15 
a empresa possui facilidade em encontrar parceiros e possui muita 
credibilidade junto aos clientes e comunidade. 

Q16 que ainda é pouco praticado por grande parte das equipes. 

Q17 é importante o envolvimento tanto da alta gestão como das várias equipes. 
Fonte: Elaboração própria 

 

Observa-se que os participantes percebem que ainda é muito difícil e 

pouco praticada pelo Sesc a mobilização de outras entidades externas, de 

clientes e de fornecedores em torno do conhecimento que a organização cria. 

Entretanto, alguns conseguem vislumbrar a presença tímida desse processo na 

organização. Esse processo interativo e em espiral ocorre tanto dentro da 

organização, onde se torna um protótipo, possibilitando a precipitação de um 

novo ciclo de criação de conhecimento, quanto entre organizações, 

mobilizando-se empresas afiliadas e externas por interação dinâmica. Nesse 

contexto, Nonaka e Takeuchi (1997) informam que o conhecimento criado por 

uma organização pode mobilizar outras organizações, como por exemplo: um 

controle orçamentário inovador pode introduzir mudanças no sistema de 

controle financeiro de outras organizações. 
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24) Quanto à autonomia de cada unidade para usar o conhecimento 

desenvolvido em outra unidade, aplicando-o em diferentes níveis, 

percebo que... 

Tabela 28 – Respostas da frase 24 

Q1 necessitamos melhorar nossa comunicação interna. 

Q2 ainda está com algumas falhas de liberdade. 

Q3 praticamente não há. 

Q4 é importante. 

Q5 o Sesc já faz. 

Q6 é feito muitas vezes sem conhecimento da sede. 

Q7 existe alguma autonomia. 

Q8 
em certos regionais há troca de informações. Em outros, há completa 
independência e falta de gestão superior. 

Q9 não é uma prática muito desenvolvida na empresa. 

Q10 
tem ocorrido, mas acredito que não muita eficácia devido à realização e cultura 
de cada uma ser diferente. 

Q11 
não vem ocorrendo nas unidades operacionais, e sim a preocupação de retê-lo 
na própria unidade. 

Q12 
não existe essa autonomia operacional, as diretrizes são dadas pelas áreas da 
sede, cabe às unidades somente a parte operacional. 

Q13 é uma prática que vem crescendo a cada ano. 

Q14 
que essa prática é bem difícil no contexto atual, a não ser em casos isolados em 
algumas áreas. 

Q15 sempre estimulamos esta prática. 

Q16 pouco compartilhamento das experiências pelos gestores. 

Q17 geram resistência num primeiro momento. 
Fonte: Elaboração própria 

 

 Percebe-se, pelo conteúdo das respostas dos participantes, que as 

fertilizações vertical e horizontal são processos da difusão interativa do 

conhecimento dentro da organização. Não é uma sistemática presente na 

organização. Em algumas unidades operacionais, acontece sem a devida 

formalização pela sede; a cultura e a gestão acabam dificultando esse 

processo. 
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25) Na organização, a reação ou feedback dos clientes a um conceito ou 

novo serviço pode significar...... 

 

Tabela 29 – Respostas da frase 25 

Q1 a sua continuidade, ou não. 

Q2 crescimento para um bom desempenho das atividades. 

Q3 em um input, visando à melhoria do produto/serviço. 

Q4 resultado positivo. 

Q5 uma relevante contribuição à gestão e qualidade dos serviços oferecidos. 

Q6 não sei responder. 

Q7 
aprovação ou descontentamento, manutenção ou encerramento de um projeto 
ou serviço. 

Q8 

Diversos resultados dependem da reação dos clientes, logo a empresa deve 
estar atenta e ter o máximo de ferramentas disponíveis para captar todas as 
reações que surgirem. 

Q9 muito para seu desenvolvimento ou aplicação na empresa. 

Q10 em alguns casos, a melhoria. 

Q11 a satisfação ou rejeição à proposta, em consequência sua análise. 

Q12 
muito, porque o emissor pode ter um discernimento valioso sobre como o 
conceito foi transmitido. 

Q13 melhoria nos processos. 

Q14 
dificilmente há preocupação com a reação do cliente, a não ser quando ocorre 
esvaziamento de serviços por tempo prolongado. 

Q15 reavaliação do processo. 

Q16 melhoria da qualidade. 

Q17 vantagem competitiva. 
Fonte: Elaboração própria 

 

 Segundo Nonaka e Takeuchi (1997), a reação ou feedback de um cliente 

a um conceito de um novo produto ou serviço pode deflagrar um novo ciclo em 

seu desenvolvimento. Dessa forma, os respondentes indicam que, no Sesc, 

existe uma atenção adequada a esta reação ou feedback, ocasionando 

diversas ações no sentido de reavaliar ou melhorar a qualidade dos serviços 

oferecidos. 
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26) Na utilização, pela organização, do rodízio de pessoal ou outro 

método para facilitar a transferência do conhecimento... 

 

Tabela 30 – Respostas da frase 26 

Q1 teríamos funcionários mais capacitados. 

Q2 não utilizamos este procedimento. 

Q3 é inevitável. 

Q4 é importante. 

Q5 é um ponto que deve ser melhorado. 

Q6 não vejo isso acontecer. 

Q7 ainda é pouco explorado. 

Q8 inexiste, ou simplesmente é limitadíssima e não tenho tal experiência. 

Q9 ocorre principalmente nos escalões inferiores. 

Q10 é utilizada pela empresa, mas nem sempre traz bons resultados. 

Q11 dissemina o conhecimento organizacional. 

Q12 torna-se mais  fácil o compartilhamento do conhecimento. 

Q13 é uma prática que está sendo aperfeiçoada. 

Q14 trata-se de uma política que dificilmente é adotada na organização. 

Q15 não temos esta prática. 

Q16 é interpretado positivamente. 

Q17 é necessário escolher pessoas-chave para obtenção de resultados eficazes. 
Fonte: Elaboração própria 

 

 Os participantes indicam, por suas respostas à frase 26, que, no Sesc, 

tal prática não ocorre com o objetivo de transferência de conhecimento. 

Quando acontece, são pontuais e não formalizadas para esse objetivo. A 

flutuação interna, representada pelo rodízio de pessoal, facilita a transferência 

de conhecimento (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

 

27) Na determinação do conhecimento que deve ou não ser transferido 

dentro da organização, o papel das crenças e valores organizacionais... 
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Tabela 31 – Respostas da frase 27 

Q1 são fundamentais. 

Q2 
sim, para divulgação entre todos os colaboradores; com isso, alcançaremos mais 
rápido nossos objetivos. 

Q3 é essencial. 

Q4 é importante. 

Q5 
é fundamental um filtro para não desvirtuar a missão, visão e principalmente os 
valores da entidade. 

Q6 é primordial. 

Q7 não tem sido determinantes para tal propósito. 

Q8 

Todos os conhecimentos, papéis e práticas deveriam ser não só informados, mas 
experienciados por todos os seus funcionários, só assim pode-se construir reais 
noções de valores e crenças organizacionais. 

Q9 é muito importante. 

Q10 são fundamentais. 

Q11 conduzem o processo. 

Q12 sirvam de critérios para as decisões de toda organização. 

Q13 são importantes. 

Q14 normalmente não são levados em consideração. 

Q15 sempre é levado em consideração. 

Q16 dificulta esta prática. 

Q17 
é o de que o fluxo de conhecimento esteja organizado e alinhado aos objetivos 
da empresa. 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Nonaka e Takeuchi (1997) afirmam que a espiral do conhecimento é 

direcionada pela intenção organizacional, que é definida como aspiração de 

uma organização as suas metas dentro da estratégia de desenvolvimento da 

capacidade organizacional de adquirir, criar, acumular e explorar 

conhecimento. Nesse sentido, a maioria dos respondentes tem a consciência 

de que as crenças e valores organizacionais são importantes, fundamentais, 

primordiais, essenciais e conduzem o processo de determinação do 

conhecimento a ser transferido na organização. 

 A análise do conteúdo das frases evocadoras acerca das percepções 

que os participantes têm sobre o Sesc foi efetuada à luz do modelo de criação 
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de conhecimento proposto por Nonaka e Takeuchi (1997), que advogam o 

pressuposto de que o conhecimento é criado por meio da interação entre os 

conhecimentos tácito e explícito, observando esse processo como sendo social 

entre indivíduos e, num outro estágio, entre organizações. Esses autores 

informam que esse processo social pode ocorrer de quatro formas distintas, 

que foram denominadas socialização, externalização, internalização e 

combinação. A socialização gera o que se chama conhecimento compartilhado; 

a externalização gera o conhecimento conceitual; a combinação dá origem ao 

conceito sistêmico e a internalização produz conhecimento operacional. Esses 

conteúdos do conhecimento interagem entre si na espiral do conhecimento. 

Segundo esses autores, o conhecimento tácito dos indivíduos constitui a base 

da criação do conhecimento organizacional. O conhecimento tácito mobilizado 

é ampliado organizacionalmente através dos quatros modos de conversão do 

conhecimento, cristalizado em níveis ontológicos superiores e cujo processo é 

chamado de espiral do conhecimento. 

 Para que ocorra a espiral do conhecimento, a organização necessita 

fornecer o contexto adequado para facilitação das atividades em grupo e para 

criação e acúmulo de conhecimento em nível individual, que Nonaka e 

Takeuchi denominaram de condições capacitadoras de criação do 

conhecimento organizacional. Pela análise das evidências deste estudo de 

caso, há indicação de que, no Sesc, essas referências, preconizadas pelo 

modelo de Nonaka e Takeuchi (1997), não estão sistematicamente presentes 

na estrutura organizacional da entidade; os funcionários percebem suas 

importâncias e reconhecem que o Sesc precisa adquirir cultura para 

estruturação, sistematização e institucionalização desse processo. 

 

Quadro 6 - Resumo dos resultados relevantes com aplicação do 

Questionário: 

Fases do Modelo de 

Nonaka e Takeuchi 

(1997) 

 

Resultados Relevantes 

Compartilhamento do 

Conhecimento Tácito  

Esta fase é imperceptível no Sesc. E, as condições 

capacitadoras para criação de conhecimento não 
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são sistematizadas na entidade.  

Criação de Conceitos  Percebe-se disponibilização de informações. Mas 

na formação de um campo de interação entre as 

equipes faz-se necessário desburocratizar 

processos que auxiliam nesta prática. 

Justificação de Conceitos  Observa-se pela opinião dos respondentes, que 

esta fase ocorre, mas com necessidade de 

aprimoramentos, sistematização e publicidade  

Construção de um 

Arquétipo  

Esta fase ocorre no Sesc através de reuniões, 

treinamentos, documentos e comunicação, sendo o 

ato de autorizar, disseminar e publicar sob o julgo 

individual de cada gestor.  

Difusão Interativa do 

Conhecimento  

Em função das fragilidades apresentadas nas fases 

anteriores, esta fase é prejudicada. Não ocorrendo 

a passagem de um modelo oriundo de um conceito 

justificado para um novo ciclo de criação de 

conhecimento.  

 

 

5.2 ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS OBTIDAS POR MEIO DAS ENTREVISTAS 

ESTRUTURADAS 

 As entrevistas com os funcionários do Sesc, considerando níveis 

hierárquicos distintos, apontaram para as mesmas evidências que foram 

obtidas pela aplicação do questionário. A entrevista foi estruturada 

considerando-se as quatro das fases do modelo de criação de conhecimento 

organizacional proposto por Nonaka e Takeuchi (1997). Entretanto, foi inserida 

uma questão adicional, cujo objetivo era captar as percepções dos 

entrevistados acerca da natureza híbrida do Sesc, bem como quanto ao design 

da estrutura organizacional de uma burocracia profissional  e sua influência no 

processo de criação de conhecimento.  
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 Análise da Questão 1: O processo de criação de conhecimento tornou-

se de suma importância para a continuidade das organizações. Nesse sentido, 

Nonaka e Takeuchi (1997) afirmam que o conhecimento ganhou redobrada 

atenção. Tal opinião converge ao expressado por Drucker (1991) e Toffler 

(1993) apud Nonaka e Takeuchi (1997), que chamaram atenção para a 

importância do conhecimento como recurso e poder gerencial. No que diz 

respeito ao processo de criação de conhecimento no Sesc, os entrevistados 

relatam que, por acontecer de forma informal, não sendo sistematizado, acaba 

ocorrendo uma perda de conhecimento. Informam ainda que, no Sesc, não 

existe uma preocupação com esse processo, apesar de perceberem ele 

acontecer: 

Eu acho que aqui no Sesc a gente tem uma perda de 
conhecimento grande porque eu entendo que você tem dois 
tipos de conhecimento, um conhecimento explícito em que 
você manualiza, você escreve, você deixa isso registrado e tem 
o outro tipo de conhecimento que é o conhecimento tácito que 
este é o mais difícil de você deixar registrado e eu entendo que 
aqui no Sesc esta parte do conhecimento explícito, ela poderia 
ser melhor do que é, mas de certa forma ela é registrada, ela 
fica, você tem manuais, você tem orientações, normas 
orientadoras, políticas, essa coisas que têm o seu... 
Conhecimento que, e que aquilo serve para as pessoas novas 
que estão entrando e para as próprias pessoas que estão, irem 
se atualizando, se especializando. Agora esta outra parte do 
conhecimento tácito é complicado porque aí, no meu modo de 
entender, isso é mais a forma adequada de passar este 
conhecimento seria num critério de mentoria que você, vamos 
dizer assim, você teria, grosso modo, o mestre e o discípulo e 
nessa vivência do dia a dia, entre a pessoa que já detém o 
conhecimento, esse conhecimento que é difícil de escrever, de 
você registrar, ele pode ser melhor assimilado pelo que seria o 
sucessor ou o discípulo através desse processo de mentoria de 
um vínculo maior, um acompanhamento mais de perto, e eu 
acho que não existe no Sesc, principalmente aqui no (...), essa 
preocupação com isso, então muito desse conhecimento a 
pessoa sai, vai embora leva consigo, e isso eu entendo que é 
uma perda para a instituição (Entrevistado E1) 

 

É, eu acho que o conhecimento na instituição ele acontece, ele 
é criado de forma bastante informal a partir das trocas dos 
projetos em conjunto dos pareceres, é, eu vejo acontecendo o 
tempo todo, mas eu não vejo ele sendo potencializado ou que 
as pessoas tenham consciência do que efetivamente estão 
fazendo; até, eu acho que é uma coisa meio complicada essa 
coisa da conceituação, talvez a empresa seria interessante 
uma reflexão sobre que dado, informação, conhecimento que é 
importante, como é que conhecimento se forma, eu penso 
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alguma coisa sobre isso. Afora sobre a forma individual, não 
tenho uma reflexão, na verdade até tenho porque trabalho 
numa área de treinamento e desenvolvimento e isso é uma 
discussão que é inerente à produção minha, própria, técnica, 
às leituras que eu faço, mas eu vejo que no Sesc isto não está 
bem sistematizado (Entrevistado E2). 

 

Análise da Questão 2: Nessa questão, buscou-se investigar se os 

entrevistados tinham percepção acerca da intenção organizacional para criação 

de conhecimento. Sobre esse aspecto, Nonaka e Takeuchi (1997) afirmam 

que, para criá-lo, as organizações devem estimular o compromisso de seus 

funcionários, formulando e propondo-lhes essa intenção organizacional. Dessa 

forma, todos os oito entrevistados responderam que sim; entretanto, pelo 

conteúdo das respostas, há indicação de que essa prática é informal e, pela 

opinião do entrevistado E1, isso ocorre somente para o conhecimento explícito: 

Sim, totalmente, eu acho que existe a intenção evidente, clara, 
como eu falo, por vários meios. Há uma tendência, talvez 
futura, natural, de integralização destes conhecimentos, de 
uma aproximação e não haver este distanciamento deste 
conhecimento, então, seja porque você tem um núcleo de 
formação de pessoas desde o nível do estagiário que não 
deixa de ser um momento que produz conhecimento, que 
forma pessoas, você dentro do programa de estágio, você 
contribuir para esses alunos e futuros profissionais pesquisem, 
que façam artigos, monografias sobre a instituição e isso é um 
conhecimento que ajuda no aperfeiçoamento do trabalho, como 
os próprios funcionários, como os próprios institutos de 
pesquisas que podem ser contratados para geração do 
conhecimento e retroalimentação da gestão da organização. 
Então isso para mim é evidenciado, às vezes soa um pouco 
como o Sesc investe claramente em conhecimento e às vezes 
não se utiliza totalmente deste conhecimento e perde às vezes 
para o mercado, por exemplo. As pessoas, a gente forma para 
o mercado, existe uma tônica que é quase um jargão que o 
Sesc acaba formando para o mercado porque não acaba 
retendo, cuidando deste conhecimento, destas pessoas estão 
ali em prol de um trabalho diferenciado (Entrevistado E7). 
  
Sim, eu não sei se a gestão, não sei, acho que isso é muito no 
campo informal, eu não consigo ver uma política estruturada ou 
de criação, mas existe o incentivo à formação, o incentivo à 
capacitação, isso já é um componente importante até para 
você saber lidar com dados, com informações, saber processar 
isto de forma satisfatória, existem os projetos, planejamento 
estratégico, uma busca de metas. Então em tudo isto aí o 
conhecimento está envolvido (Entrevistado E2). 
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Esse conhecimento explícito sim, eu acho que até esta 
preocupação que a instituição, e aí eu falo até pelo (...), você 
tem uma gerência específica para tratar disso, de estar 
gerando estes modelos, das normas, estas políticas, estes 
manuais, estas coisas todas, existe uma preocupação com 
isso, mas não existe esta outra preocupação de você de 
alguma forma, você estar tentando captar este conhecimento 
tácito para estar de alguma fazendo com que isso é perda com 
a saída da pessoa (Entrevistado E1). 

 

.   

Análise da Questão 3: O objetivo dessa questão foi o de captar dos 

entrevistados se eles percebem se no Sesc existem fatores organizacionais 

que promovam ou facilitem a conversão do conhecimento tácito em explícito. 

Nesse sentido, a maioria dos entrevistados, E4, E5, E6 e E8, disseram que não 

existem esses fatores na organização: 

Não, porque na realidade deveria ter mais um agente facilitador 
para que isso aconteça e isso hoje não existe (Entrevistado 
E6). 
 
Não, pouco. Alguns treinamentos focados, mas não existe um 
programa bem definido para isso (Entrevistado E5). 

 

Entretanto, observa-se que alguns entrevistados conseguem perceber 

alguns fatores que promovam ou facilitem a conversão do conhecimento tácito 

em explícito: 

Olha, eu só consigo ver assim, sobre os documentos que nós 
elaboramos, sob os projetos que são registrados, eu vejo isso, 
por exemplo, os fóruns onde nós apresentamos ao grupo uma 
produção da área, isto de certa forma é um conhecimento que 
está sendo registrado, está sendo transferido para outras 
áreas, vejo sim que existe estes mecanismos internos para 
esta circulação (Entrevistado E2). 

 

 

Análise da Questão 4: Pela análise das respostas à questão número 4, 

percebe-se que existem barreiras ao processo de conversão do conhecimento 

tácito para o conhecimento organizacional no Sesc. 

  

Olha, com certeza tem barreiras (...) Há barreiras desse 
processo que eu já observei aqui no Sesc, (...), a impressão 
que eu tenho é você trazer ideias novas, aquela clássica e ser 
arquivado na gaveta, então às vezes acontece de você surgir 
com ideias novas, ideias de processamento diferente da rotina 
de trabalho e isso ser assimilado, ser aceito, ser discutido, mas 
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não andar pra frente, isso acaba influenciando pior na rotina de 
trabalho (Entrevistado E3). 

 

Na maioria das vezes, sim (Entrevistado E8). 
 

 Considerando as percepções dos entrevistados nas questões 1 a 4, 

acerca da primeira fase do modelo de criação de conhecimento, o 

compartilhamento do conhecimento tácito até existe no Sesc, mas de forma 

desestruturada e não sistematizada, prejudicando a eficácia apresentada por 

essa fase do modelo, que representa a base de todo o processo para criação 

de conhecimento organizacional. Nesse sentido, Nonaka e Takeuchi (1997) 

asseveram que o conhecimento tácito dos indivíduos constitui a base da 

criação do conhecimento organizacional.  

 

Análise da Questão 5: Na segunda fase do modelo de criação de 

conhecimento organizacional, que é a criação de conceitos, essa questão 

procura identificar se, no Sesc, os membros da organização têm autonomia 

para propor conceitos e modelos operacionais. Indica-se, pela análise de 

conteúdo das respostas dos entrevistados, que até existe no Sesc, entretanto 

são cerceados pela hierarquia e pelo conservadorismo da organização: 

 

Olha, isso eu acho que sim, eu acredito que exista sim, e aí eu 
vou extrapolar um pouco, não vou falar só daqui, existe e isso é 
mais forte em alguns regionais como o DR (...) em que existe 
um incentivo para isso, para estar sempre em busca de novos 
conceitos, em busca de novas perspectivas, novas 
oportunidades, e eu acho que aqui dentro do Sesc não existe, 
vamos dizer assim, uma restrição de que as pessoas explicitem 
estes conhecimentos, que critiquem o que existe, mas na hora 
de você levar isso para uma formalização, você botar isso 
efetivamente no papel existe um certo cerceamento com 
relação a umas novidades, vamos dizer assim, muito arrojadas 
para a instituição, que é uma instituição conservadora 
(Entrevistado E1). 
  
A gente tem que seguir uma hierarquia, se eu estiver com 
alguma intenção tenho que ir ao meu diretor; autonomia para 
criar não, eu tenho que ir levando hierarquicamente para cima. 
Com certeza tenho autonomia para propor (Entrevistado E6). 
 
É eu vejo assim, é, às vezes estes processos muito formais, 
talvez isto não aconteça na sua potencialidade, acho que 
acontece, mas existem, como o Sesc é muito hierárquico, às 
vezes algumas trocas são impedidas por conta dessa 
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hierarquia por um receio de errar e ser repreendido, ou de se 
dirigir a uma pessoa para fazer uma pergunta e não ter 
liberdade para fazer uma pergunta, então isto às vezes é um 
impeditivo para um processo deslanchar, eu acho que existe 
estas questões mesmo (Entrevistado E2). 

 

 

 Nonaka e Takeuchi (1997) dizem que a interação mais intensiva entre 

conhecimento tácito e explícito ocorre na segunda fase. Nela, os conceitos são 

criados por meio do diálogo e a autonomia dos membros da equipe, que 

divagam o pensamento livremente. Somando-se à intenção organizacional, 

tem-se a ferramenta adequada à convergência do pensamento em uma 

direção. No caso do Sesc, essa autonomia é cerceada pela hierarquia e 

conservadorismo da organização. 

 Nessa fase, introduzem-se outros fatores para analisar de forma mais 

profunda as características organizacionais apresentadas pelas respostas 

dadas. O primeiro é o design da estrutura organizacional do Sesc. Por suas 

características organizacionais, enquadra-se dentro do modelo de estruturas 

organizacionais proposto por Mintzberg (2003) como uma burocracia 

profissional. Do mesmo modo, pode-se considerar os elementos básicos do 

chamado Poder Organizacional (MINTZBERG, 1983), que identificam a 

estrutura e o fluxo de poder dentro e em torno das organizações, visando 

compreender melhor seu comportamento. Nesses contextos, Mintzberg (2003) 

diz que frequentemente emergem, na burocracia profissional, as hierarquias 

administrativas paralelas, uma democrática e de baixo para cima, para os 

profissionais, e uma segunda, burocrática e mecanizada, de cima para baixo, 

para assessoria de apoio. Sobre uma das configurações de poder proposta por 

Mintzberg (1983), a meritocracia focaliza o seu poder sobre os seus 

especialistas, desenvolvendo uma coalizão interna profissional. A presença de 

diferentes tipos de especialistas geralmente propicia boa dose de atividade 

política. Por essas características, há uma legitimação dos fatores 

conservadores e hierárquicos apresentados no Sesc, que interferem de forma 

prejudicial nessa fase do modelo de criação de conhecimento apresentado por 

Nonaka e Takeuchi (1997). 
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 Análise da Questão 6: Na terceira fase do modelo de criação de 

conhecimento − justificação de conceitos −, o Sesc apresenta alguns critérios 

para organizar informações em relação a um novo conceito ou modelo 

organizacional, conforme apresentado pelo entrevistado E2; entretanto, existe 

algum problema no processo informacional, que os entrevistados E1 e E8 

indicam por suas respostas. Novos conceitos criados por indivíduos ou pela 

organização necessitam ser justificados em algum momento para saber se são 

úteis para a organização e a sociedade. Para isso, a organização deve 

conduzir esse processo de uma forma mais explícita (NONAKA; TAKEUCHI, 

1997): 

(...) pensando na função do Sesc, pensando na produção de 
documentos de proposições para os departamentos regionais. 
Eu vejo que isto é muito bem organizado, proposições de 
modelos de manuais, guias até porque eu faço parte da divisão 
que produz estes modelos, agora critérios para produção e 
organização dos procedimentos internos, eu acho que isto 
depende muito da vontade e iniciativa das áreas, até porque é 
uma necessidade até operacional, se você não define uns 
critérios para organizar para tocar a coisa fica mais muito difícil 
de acontecer, hoje a gente aqui no Sesc trabalha muito 
interligado e o tempo todo lida com áreas, uma gerência, uma 
divisão, então se você não organizar esses processos de uma 
forma que seja compreendida por todos fica até difícil de 
trabalhar de obter resultados (Entrevistado E2). 
 
É absolutamente isolado, é sim, não existe a menor 
articulação, a coisa surge, e estas práticas, às vezes exitosas 
em alguns lugares e elas vão sendo duplicadas e espalhadas, 
mas não existe um processo organizado de você estar 
identificando esse novo saber, esse novo conhecimento, essa 
nova prática e estar estimulando que isso seja disseminado, 
essa disseminação ela se dá assim sem nenhuma 
sistematização, ela vai acontecendo (Entrevistado E1).  

 

Olha, sinceramente, eu não consigo visualizar estes critérios, 
eu não consigo visualizar (Entrevistado E8). 

 

 Análise da Questão 7: Considerando a quarta fase do modelo de 

criação de conhecimento proposto por Nonaka e Takeuchi (1997) – Criação de 

um arquétipo –, buscou-se identificar, pela percepção dos entrevistados, se no 

Sesc existe interação ou combinação dinâmica entre vários departamentos 

para criação de novos conhecimentos,  uma vez que, pela complexidade dessa 

fase, a cooperação dinâmica dentro da organização é indispensável (NONAKA; 
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TAKEUCHI, 1997). No Sesc, tal prática é indicada, pelas respostas dos 

entrevistados, como algo que não existe, ou ocorre quando é necessário em 

algum processo, de forma isolada, dependendo de pessoas e gestores em 

situações muito pontuais: 

 

Não, eu acho que nossa organização é ainda uma organização 
onde as áreas são muito umbilicais, elas ainda trabalham, 
ainda sem olhar as organizações sistemicamente, ou seja, o 
que eu desenvolvo tem a ver com outra área? Qual input e 
output do que eu estou fazendo? É um processo, e o que eu 
preciso das outras áreas para desenvolver o meu trabalho? E 
como o meu trabalho influencia em outras áreas? A gente tem 
um modelo bem cartesiano ainda de gestão, então, este 
modelo de décadas passadas, e a gente precisa trabalhar com 
um sentimento de atitudes mais colaborativas, mais 
integrativas, que a gente possa ser mais apoiadora e entender 
o outro como um grande parceiro interno, e não como alguém 
que está querendo interferir na minha área, acho que a gente 
tem muito de eu quero resguardar o meu espaço, quando na 
verdade nós estamos para o fim organizacional, que é o 
resultado, quem ganha é a organização, é o coletivo, se eu não 
vou bem na minha área e o outro vai bem, algo não vai bem, 
precisa estar todo mundo com os esforços, energias e trabalho 
conjunto para que todo mundo ganhe (Entrevistado E7). 

  
Olha, depende muito da pessoa, eu vou citar um exemplo bem 
claro, é o nosso setor com o setor X, trabalha muito em 
sintonia, então a gente tem essa troca de informação 
constante, o que não acontece, com outra, outro departamento, 
existe, mas não é tão dinâmico assim não. (Entrevistado E6).  
 
Olha, existe, mas eu acho que não seja talvez tão rápida, tão 
fácil como deveria ser, eu acho que não é uma questão de 
intenção, mas eu acho que as equipes têm tanto trabalho, 
tantas coisas para fazer que às vezes elas não tenham tanto 
tempo para sentar com as áreas para trocar até para propor; às 
vezes a gente sente necessidade que precisa melhorar em 
alguma coisa e, em função das urgências, a gente não senta, 
só quando a coisa está feia, aí, não dá, tem de parar, aí a 
gente para, senta, constrói e discute, mas assim não vou dizer 
que faz parte da rotina, porque não faz. (Entrevistado E2). 

  

   

Análise da Questão 8: Buscou-se identificar, pela percepção dos 

entrevistados, a possível relação entre a estrutura institucional híbrida do Sesc 

− com suas características público-privadas e suas coalizões, externa e interna 

− e o processo de criação de conhecimento, objeto deste estudo de caso.  
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Em função do conteúdo das respostas da maioria dos entrevistados, há 

indicações de que a estrutura institucional hierárquica do Sesc, de forma geral, 

burocratiza e engessa os processos e trâmites. Os encaminhamentos 

processuais tornam-se densos e burocráticos; a estrutura é observada como 

rígida, dificultando e promovendo o fracasso tanto dos trabalhos em equipe 

como da interação entre grupos multidisciplinares. Nesse sentido, Morgan 

(2006, p. 93) diz que “esse fracasso é especialmente verdade nas 

organizações burocráticas, uma vez que seus princípios organizacionais 

fundamentais habitualmente operam de maneira que realmente obstrui o 

processo de aprendizagem”, ocasionando prejuízo ao processo de criação de 

conhecimento organizacional. A essa assertiva, soma-se o modelo de criação 

de conhecimento de Nonaka e Takeuchi (1997) que, em sua primeira fase, 

preconiza a interação por meio de um “campo” que facilite a interação dos 

indivíduos no compartilhamento de conhecimentos: 

Olha, eu acho que está mais nos processos, nas rotinas 
diárias, eu não vejo isto assim, como um grande impeditivo, até 
porque quando a gente, a nossa visão aqui está sempre 
permeada da missão do Sesc, então produzir conhecimento 
sempre visando uma missão comum, eu acho que esta, não sei 
se confusão, mas estas duas faces público-privado às vezes 
atrapalham nos processos, nas rotinas de como encaminhar 
uma coisa ou outra, mas na produção de conhecimento não 
vejo dificuldade, não (Entrevistado E2). 
  
É bastante hierarquizada, é um processo rígido, que dificulta a 
disseminação do conhecimento e, por sua vez, dessa 
interação, porque o conhecimento acaba ficando setorizado 
também. Como tudo é muito concentrado, eu percebo uma 
organização bem concentrada no seu processo decisório. 
Então esta concentração acaba dando certa lentidão, para que 
este conhecimento chegue e esteja a dispor da organização 
com mais velocidade, então a gente tem uma coisa muito 
notória que a gente que trabalha com planejamento e avaliação 
de cenários, nós somos uma organização burocrática e a 
burocracia está nesse eixo muito verticalizado às vezes da 
forma que a estrutura organizacional está posta, da forma 
como a gente quer resguardar nossos feudos, então a gente 
acaba dependendo destas instâncias de uma forma muito 
preponderante, e que inibe que a gente trabalhe muito mais em 
grupo. As áreas poderiam estar trabalhando muito mais em 
grupos, por projetos, e a gente acaba trabalhando por 
caixinhas, então isso dificulta bastante e a gente poderia ser 
uma outra organização se esta estrutura não fosse tão rígida 
(Entrevistado E7). 
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Eu acho que é um entrave, vamos dizer assim, o fato de ser 
uma instituição conservadora, se você entender esse 
conservadorismo no sentido que ela não é de vanguarda, mas 
tirando este aspecto de ser assim uma instituição menos 
arrojada deste sentido, não vejo diferença para a da iniciativa 
privada não. Eu acho que este caráter de ser meio híbrido, de 
ter que prestar contas ao governo, eu não acho que isto seja o 
empecilho, eu acho que a coisa está mais nisso, na forma de 
organização dela, a gestão maior dela, este Conselho 
Nacional formado por representantes de todos os estados, 
estas coisas todas, isso faz com que ela tenha que ser 
cautelosa, que ela tenha que estar preocupada com costumes, 
coisas da sociedade, assuntos de como, por exemplo, como 
você tratar aborto, você tratar de homossexualismo, ela tem 
assim, um caráter muito conservador no tratar destas coisas 
em função de não estar afrontando a sociedade, que é uma 
sociedade, a sociedade brasileira é uma sociedade 
conservadora, então ela meio que reproduz isso, então é uma 
coisa assim que vai se dando, os avanços são muito em função 
do avanço da sociedade, do aceite da sociedade e não vejo 
outra forma de ser, até pela característica de formação dela e 
para que ela seja, que é uma instituição de assistência social 
que é voltada pra isso mesmo, e ela tem que estar antenada 
mais ou menos com estes anseios da sociedade, com o pensar 
da sociedade, eu vejo a coisa assim (Entrevistado E1). 
 
Essa questão pública-privada afeta não somente a questão de 
criação de conhecimento; afeta alguns processos internos 
como, por exemplo, contratação de pessoas, hoje está sendo 
bastante discutida; então são impostas regras que dificultam a 
contratação, dificultam que você avalie adequadamente as 
pessoas, hoje você não pode nem fazer uma entrevista para 
contratação das pessoas, então se você pega um acadêmico 
que é concurseiro e ele passa, enquanto você tem uma pessoa 
que tem uma grande bagagem de vida muito mais extensa não 
passa no concurso ou então você pega uma pessoa que não 
tem o perfil para a área, você tem que contratá-la e isso vai dar 
um impacto em todo processo porque já vem uma pessoa 
despreparada, não adequada ao processo você vai ter que 
amanhã ou depois demiti-la, e daí em se tratando de 
conhecimento de divulgação de conhecimento você afeta toda 
a cadeia (Entrevistado E5).   

 

 

 Considerando ainda as indicações das respostas dos entrevistados, 

verifica-se que há muita ingerência nos processos organizacionais do Sesc, por 

parte dos influenciadores externos, que estão presentes no design 

organizacional das burocracias profissionais (MINTZBERG, 2003). 

 Entretanto, pela observação direta do pesquisador, percebe-se que a 

estrutura de poder no Sesc acaba sendo de grande valia para a sobrevivência 
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da organização, pois tanto a coalizão interna quanto a externa, compostas 

pelos seus influenciadores, que agem de forma política, defendendo os 

interesses da organização. Com a participação em uma reunião no Sesc São 

Paulo, foi possível coletar o seguinte depoimento de uma funcionária com 20 

anos de trabalho na instituição, à qual denomina-se, neste estudo de caso, 

funcionária “X”: 

O Sesc tem que gastar o dinheiro, investir na qualificação do 
funcionário, na contratação que vai ser por forma de concurso, 
público, não público, mas porque o Sesc não faz um concurso 
e pega quem são os primeiros? Porque exatamente não vão ter 
o know how que o Sesc precisa para ter esta diferenciação, eu 
não vou vender pacotes turísticos; eu vou fazer uma atividade 
de turismo social, esta ponte não existe explícita no Sesc, 
então quando você vai politicamente defender a instituição, 
você fica no financeiro, Ah! O Sesc tem xx bilhões por ano, o 
orçamento anual Sesc DN, SP (...), e atende quantas pessoas? 
É exatamente esta informação, e fica numa carta política 
aberta para quem quer que seja. Para defender a instituição 
(Funcionária X). 

  

 

Quadro 7 - Resumo dos resultados relevantes obtidos com a Entrevista 

Estruturada: 

Fases do Modelo de Nonaka e 

Takeuchi (1997) 

Resultados Relevantes 

Compartilhamento 

do Conhecimento 

Tácito  

Opinião s/ 

criação de 

conhecimento 

No Sesc, não existe uma preocupação 

com esse processo, apesar de 

perceberem ele acontecer. 

Intenção 

Organizacional 

Existe a intenção, entretanto de forma 

informal. 

Criação de 

Conceitos 

Fatores 

facilitadores 

Não existem fatores facilitadores na 

organização. 

Barreiras Existem barreiras 

Autonomia 

dos 

membros... 

Existe no Sesc, entretanto são 

cerceados pela hierarquia e pelo 

conservadorismo da organização.  

Justificação de 

Conceitos 

Organização 

de 

O Sesc apresenta alguns critérios, 

entretanto existem problemas no 
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informações... processo, tal como, muito isolado em 

alguns casos. 

Construção de 

um Arquétipo 

Interação 

dinâmica.... 

No Sesc ocorre quando é necessário 

em algum processo, de forma isolada, 

dependendo de pessoas e gestores 

 

 Em função dos resultados obtidos pela pesquisa de campo, 

encaminham-se as conclusões e as sugestões advindas deste estudo de caso.  

 

6 CONCLUSÕES 

 

A partir das evidências trazidas pelo conteúdo dos complementos das 

frases evocadoras apresentadas pelo questionário, das entrevistas 

estruturadas e da observação direta, analisados à luz das cinco fases do 

modelo de criação de conhecimento organizacional proposto por Nonaka e 

Takeuchi (1997), foi possível concluir que, no Sesc, o processo de criação de 

conhecimento, bem como sua gestão, necessita de melhorias, uma vez que se 

observa que, para se criar conhecimento, é necessário existir na organização: 

a intenção que, conforme indicam os resultados, é pouco exercitada; a injeção 

de caos criativo, que equivale a um processo de indução da criatividade em 

função de um caos pseudo instalado − e que não é uma prática na organização 

− e o processo de compartilhamento de conhecimento tácito dos 

indivíduos que trabalham na entidade, que só opera de forma desagregada 

e, por consequência, desestruturada. 

A concepção de novas ideias e o entendimento de significados geram a 

criação de novos conceitos para processos, produtos e serviços. No Sesc, a 

burocracia em torno de determinados processos inibe a indução de práticas 

que auxiliem na formação de um campo de interação. Nesse espaço, as 

equipes poderiam desenvolver o diálogo contínuo e a internalização de 

informações, estimulando a reflexão coletiva e, por conseguinte, a inovação. 

Tais constatações revelam a necessidade de a instituição rever seus 

paradigmas, de modo que seja possível extrair o máximo de conhecimentos 

dessas equipes. 
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Quanto a justificar os conceitos criados na organização mediante seu 

ordenamento e sua disseminação, de forma que os membros da organização 

possam se certificar de que o conceito recém-criado será realmente importante 

para a instituição e útil à sociedade, no Sesc, considerando a triangulação das 

fontes de dados desta pesquisa, há indicação de critérios incompletos para 

organização de informações em relação a um novo conceito − ou até modelo 

de processo organizacional. Além disso, percebe-se uma limitação de acesso 

às informações, que ficam restritas a cada área ou setor da entidade, sendo 

este um fato ocasionado pelo excesso de burocracia e hierarquização 

processual na entidade. Dessa forma, existe necessidade de aprimoramento, 

sistematização e publicidade dessas informações, de forma que todos os 

funcionários tenham acesso e saibam do que se trata. 

No Sesc, há indícios, pelas informações coletadas, de que o 

conhecimento criado por novas práticas, incorporado por meio de conceitos 

justificados, é internalizado mediante reuniões, treinamentos, documentos 

escritos e comunicação; entretanto, na maioria das vezes, o acesso é muito 

específico à função de cada funcionário. Ademais, ainda recai sobre os 

gestores a tarefa de disseminar ou autorizar a publicação de tais informações. 

Após a criação e justificação de um novo conceito, é necessário 

combinar o conhecimento explícito recém-criado com aquele já existente na 

organização para a construção de um arquétipo. Essa combinação dinâmica é 

uma necessidade para a criação e transferência de conhecimento 

organizacional. No Sesc, essa prática, como pôde-se observar em função das 

respostas dos participantes,  não existe, ou revela-se apenas quando é 

necessário em algum processo, de forma isolada,  modesta, complicada e 

pontual, dependendo de pessoas e gestores, bem como é pouco estimulada. 

Dessa forma, observa-se que talvez não haja a preocupação da organização 

com a prática de cooperação interpessoal e interdepartamental dos 

funcionários e, se existe, não está sendo percebida pelos funcionários.  

No tocante à difusão interativa do conhecimento, ela é representada pela 

combinação de todas as outras, uma vez que, dentro da organização, um 

conhecimento que se torna real ou que assume a forma de um arquétipo pode 

precipitar um novo ciclo de criação do conhecimento, se expandido horizontal e 

verticalmente em toda a organização pelo espiral do conhecimento em um 
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movimento cíclico. Sendo assim, essa etapa representa as mesmas 

características das quatro primeiras.  Dessa forma, existe grande 

necessidade de que, no Sesc, seus processos sejam revistos, principalmente 

aqueles que são voltados para direcionamento eficaz e sistemático das 

operações da entidade. Vale ressaltar que tal observação deriva em função das 

observações oriundas da pesquisa. 

Foi observado também que o Sesc é uma organização burocrática, 

pesada e, por consequência, morosa, fatos esses influenciados pela estrutura 

híbrida (público/privada). Nesse caso, a pesquisa indica grande influência por 

parte de suas coalizões, a interna e, principalmente, a externa, aqui 

representada pelos órgãos públicos, Conselhos − Regionais e Nacional −, os 

sindicatos e a sociedade em geral. 

Além disso, a estrutura de poder impõe grande hierarquização na 

entidade, bem como contribui para que haja uma intensificação de disfunções 

burocráticas na organização. Entretanto, foi observado que essa estrutura de 

poder no Sesc acaba sendo utilizada para auxiliar a sobrevivência da 

organização, agindo tanto na coalizão interna quanto na externa, compostas 

pelos seus influenciadores, que agem politicamente, defendendo os interesses 

da organização.  

Considerando os resultados apresentados por esta pesquisa é possível  

haver contribuições significativas para os modelos organizacionais híbridos ou 

organizações híbridas, sendo possível apresentar algumas observações que 

emergiram deste trabalho e podem ser estendidas a organizações similares: 

 

a)  São grandes burocracias, cujos processos, por força do controle 

externo são morosos, por serem muitos normatizados e rígidos, em 

função da necessidade de atender as esferas pública e privada. 

b) Há excesso de hierarquização, que ocasiona limitações na 

autonomia dos membros da organização para encaminhar 

determinados processos ou assuntos. 

c) O enquadramento por associação, da organização híbrida,  

considerando o design de sua estrutura organizacional às 

Burocracias Profissionais, pode ajudar a visualizar e entender de 

forma mais evidente as características organizacionais deste tipo de 
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organização, tais como, o vértice estratégico, a linha hierárquica, a 

tecnoestrutura, o pessoal de apoio e o centro operacional. 

d) O entrelaçamento dos modelos de administração e gestão das 

matizes que deram origem a tais híbridos e à dificuldade de 

adequação aos modelos de administração e gestão público e 

privado, simultaneamente ocasiona prejuízo à harmonia natural 

interna, interferindo na efetividade da organização. 

e) Em função de o ambiente nas burocracias profissionais ser complexo 

e instável, complexo, por exigir o uso de procedimentos difíceis, que 

podem ser aprendidos em programas de treinamentos formais; e 

estável o suficiente para que as habilidades aprendidas se tornem 

bem definidas, o processo de criação de conhecimento é necessário 

para efetividade de tais organizações. Generalizando às demais 

organizações híbridas e conforme os resultados deste trabalho, há 

necessidade de melhorias.  

 

Com essas informações e resultados, pode-se considerar validada a 

suposição de que, na organização estudada, é possível haver criação e 

transferência de conhecimento; entretanto, isso ocorre de forma não sistêmica, 

tanto na Administração Nacional, quanto nos Departamentos Regionais, como 

também, entre eles, sendo, dessa forma, prejudicial aos objetivos institucionais 

que se apoiam na padronização dos processos operacionais que visam à 

manutenção de qualidade na prestação de serviços à sua clientela.   

 

6.1 RECOMENDAÇÕES 

 

 Recomenda-se pesquisar outros processos, cuja necessidade e 

importância para a organização sejam consistentes, à luz das configurações de 

poder e da teoria das estruturas organizacionais propostas por Mintzberg 

(1983, 2003), de forma que seja possível obter respostas mais específicas 

acerca da burocracia e hierarquia organizacional do Sesc, considerando as 

características organizacionais dessa grande burocracia profissional. 

 Ainda, como recomendação, sugere-se realizar estudos de caso na 

mesma linha desta pesquisa em outras organizações híbridas como as outras 
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entidades do Sistema S, uma vez que o Sesc é apenas uma das grandes 

paraestatais que compõem o citado sistema, para se conseguir, assim, maior 

validação dos resultados junto às outras entidades de mesmo porte e com 

características organizacionais similares. 

Espera-se que este trabalho possa contribuir para uma reflexão sobre os 

resultados desta pesquisa, de forma que seja possível procurar soluções para 

as constatações apresentadas e que os empregados, de todos os níveis 

hierárquicos, possam ser motivados para a importância de um processo 

organizacional mais efetivo.  
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