UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
MADE- Mestrado em Administração e Desenvolvimento Empresarial

.

ADRIANA SEIXAS MAGALHÃES

COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL NO COMPARTILHAMENTO DO
CONHECIMENTO: um estudo na Casa de Rui Barbosa.

Rio de Janeiro
2017

2

ADRIANA SEIXAS MAGALHÃES

COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL NO COMPARTILHAMENTO DO
CONHECIMENTO: um estudo na Casa de Rui Barbosa.

Dissertação apresentada à Universidade Estácio de Sá como
requisito para a obtenção do grau de Mestre em Administração e
Desenvolvimento Empresarial.

Orientador: Prof. Dr. Jorge Augusto de Sá Brito e Freitas.

Rio de Janeiro
2017

3

M189c

Magalhães, Adriana Seixas
Comunicação organizacional no compartilhamento do
conhecimento: um estudo na Casa de Rui Barbosa. / Adriana
Seixas Magalhães. – Rio de Janeiro, 2018.
130 f.
Dissertação (Mestrado em Administração e
Desenvolvimento Empresarial) – Universidade Estácio
de Sá, 2018.
1. Gestão do conhecimento. 2. Comunicação
organizacional. 3. Administração pública.
4.Compartilhamento do conhecimento. I. Título.
CDD 658.5

4

5

Dedico esta busca pelo conhecimento, que ilumina os caminhos da
vida, ao meu filho João Pedro.

6

AGRADECIMENTOS

Ao meu orientador, Professor Jorge Freitas, pelo rigor, dedicação e cuidado com que me
guiou neste campo de estudo.
À Professora Isabel, uma feliz coincidência, pelas muito valiosas contribuições.
À Fundação Casa de Rui Barbosa, meu Quintal, pelo apoio.
À Alyne, parceria fundamental no MADE, amizade para a vida.
A todos os companheiros da ‗top turma de 2015‘, pelo compartilhamento generoso de
conhecimento.
À Beth Thommen, pelo amparo fraterno e incentivo.
Ao Renato e João Pedro, pelo esforço de se manterem pacientes nesses 2 anos, tempo
em que eu imergia num mar de livros e artigos.
À ‗mi Irmana‘, por quem tenho tamanha admiração, que se transformou em fonte de
inspiração.
Aos meus Pais, minha raiz, nascente de amor, berço de acolhimento; minha gratidão.

7

“Pouco conhecimento faz com que pessoas
se sintam orgulhosas. Muito conhecimento,
que se sintam humildes. É assim que as
espigas

sem

grãos

erguem

desdenhosamente a cabeça para o céu,
enquanto que as cheias as baixam para a
terra, sua mãe.‖
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RESUMO

A sociedade contemporânea já reconhece no conhecimento o recurso mais
importante de uma organização. Perante essa realidade, este estudo teve como objetivo
descrever qual a percepção que os servidores têm sobre a comunicação organizacional
como condição promotora do compartilhamento do conhecimento, no âmbito da Fundação
Casa de Rui Barbosa (FCRB), uma instituição pública de referência nas áreas de
pesquisa, memória e ensino. No decorrer da pesquisa, identificaram-se também
condições capacitadoras de um contexto propício à comunicação organizacional;
aspectos da comunicação organizacional; e iniciativas de comunicação organizacional
associadas ao estímulo do compartilhamento do conhecimento que já acontecem na
FCRB. Trata-se de um estudo de caso holístico, com abordagem qualitativa, de enfoque
indutivo e interpretativo. Fez-se uso da triangulação de entrevistas semiestruturadas,
entrevistas abertas, com documentos públicos, registros internos e observação direta. O
roteiro das entrevistas semiestruturadas se apoiou inicialmente em elementos teóricos
considerados essenciais, mas sua construção flexível possibilitou o tratamento de novos
temas e categorias trazidos pelos interlocutores, permitindo uma análise de conteúdo por
grade mista. Os resultados apontam para a confirmação da suposição de que iniciativas
isoladas, sem comprometimento declarado de todos os escalões da organização, sem a
integração necessária, bem como sem a disseminação dos resultados alcançados, têm
predominado sobre um esforço coordenado; e, apesar de terem gerado alguns reflexos
positivos para a organização e seus servidores, precisam ser melhoradas. Os resultados
também indicam que os entrevistados percebem o papel essencial da comunicação
organizacional na promoção do compartilhamento do conhecimento. Na essência, a
organização aparece como um lugar particularmente propício à troca, com diversas
iniciativas de compartilhamento do conhecimento ocorrendo em larga escala, apesar de
algumas falhas na comunicação organizacional. Portanto, na qualidade de contribuição
teórica, recomenda-se replicar esta pesquisa em outras unidades da administração
pública, usando inicialmente as entidades federais do Ministério da Cultura sediadas no
Rio de Janeiro; aprofundar os estudos das questões geracionais no serviço público;
pesquisar a relação entre sentimento de pertencimento e de responsabilização, de um
lado, e, de outro, o compartilhamento do conhecimento; e examinar a influência do clima
organizacional no compartilhamento do conhecimento. Por fim, em termos de contribuição
prática, mais especificamente quanto à aplicabilidade na FCRB, sugere-se: 1) aperfeiçoar
instrumentos formais da comunicação organizacional; 2) instituir um grupo de apoio à
Gestão do Conhecimento; 3) empreender esforço coordenado e sistemático para
universalizar boas práticas, por meio de sistemas integrativos; e para monitorar se as
lições apreendidas estão sendo incorporadas ao conhecimento organizacional.

Palavras chave: Gestão do Conhecimento. Comunicação Organizacional. Administração
Pública. Compartilhamento do Conhecimento.
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ABSTRACT

Contemporary society already recognizes in knowledge the most important resource
of an organization. Given this reality, this study aimed to describe the perception that the
servers have on organizational communication as a condition for promoting knowledge
sharing, within the framework of the Casa de Rui Barbosa Foundation (FCRB), a public
reference institution in the research areas , memory and teaching. In the course of the
research, we have also identified enabling conditions for a context conducive to
organizational communication; aspects of organizational communication; and
organizational communication initiatives associated to the stimulation of knowledge
sharing that already happen in the FCRB. This is a holistic case study with a qualitative
approach, with an inductive and interpretive approach. Triangulation of semi-structured
interviews, open interviews, with public documents, internal records and direct observation
were used. The script of the semi-structured interviews initially relied on theoretical
elements considered essential, but their flexible construction allowed the treatment of new
themes and categories brought by the interlocutors, allowing content analysis by mixed
grade. The results point to a confirmation of the assumption that isolated initiatives, without
the stated commitment of all levels of the organization, without the necessary integration,
and without the dissemination of the results achieved, have predominated over a
coordinated effort; and although they have generated some positive impact on the
organization and its servers, they need to be improved. The results also indicate that
interviewees perceive the essential role of organizational communication in promoting
knowledge sharing. In essence, the organization appears to be a particularly conducive
place to exchange, with several knowledge-sharing initiatives occurring on a large scale,
despite some organizational communication failures. Therefore, as a theoretical
contribution, it is recommended to replicate this research in other units of public
administration, initially using the federal entities of the Ministry of Culture based in Rio de
Janeiro; to deepen studies of generational issues in the public service; to investigate the
relation between the feeling of belonging and responsibility, on the one hand, and, on the
other, the sharing of knowledge; and examine the influence of the organizational climate
on knowledge sharing. Finally, in terms of practical contribution, more specifically
regarding applicability in the FCRB, it is suggested: 1) to improve formal instruments of
organizational communication; 2) to establish a support group for Knowledge
Management, formed by two people from each area; 3) to undertake a coordinated and
systematic effort to universalize good practices, through integrative systems; and to
monitor whether lessons learned are being incorporated into organizational knowledge

Key words: Knowledge Management.
Administration. Knowledge Sharing.

Organizational

Communication.

Public
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CAPITULO I – INTRODUÇÃO

A sociedade do conhecimento emerge em um cenário de avanços tecnológicos
vertiginosos, demanda agilidade nas decisões, requer velocidade nas respostas, enfrenta
a competitividade acirrada e já identifica no conhecimento - abundante e ilimitado - o
recurso mais importante de uma organização. Em pleno século XXI, presenciamos a
universalização das interações entre pessoas - discutindo, refletindo, ensinando e
aprendendo – nas mais diversas áreas do saber, construindo novos conhecimentos que
fazem com que elas cresçam intelectualmente e mudem o seu modo de ver o mundo
(DEAN; KRETSCHMER, 2007). Daí, surge a necessidade de se fazer a gestão desse
conhecimento.
O usuário da informação precisa adquirir uma nova postura - tendo clareza de seus
objetivos e sabendo gerir suas necessidades diante das informações disponibilizadas
(CARVALHO; KANISKI, 2000). Já em 2002, sabia-se que a sociedade se tornaria muito
mais competitiva do que as anteriores pelo fato de que a acessibilidade do conhecimento
não mais permitiria justificativa para o desempenho abaixo do nível de excelência
(DRUCKER, 2002).
Uma importante vantagem sustentável reside naquilo que a empresa sabe
coletivamente, juntamente com a eficiência em usar o que sabe e a desenvoltura em
adquirir novos conhecimentos. Enfatizam que o conhecimento somente tem valor quando
acessível e compartilhado. Seguindo essa lógica, apresentam o conceito de mercado do
conhecimento, local onde o conhecimento se movimenta – intercambiado, comprado,
descoberto, gerado, aplicado (DAVENPORT; PRUSAK, 1998).
Além disso, na década de 90, Edvinsson e Malone evidenciaram o aspecto da
intangibilidade do capital intelectual, que provoca a falta de métricas de valoração,
inibindo a consciência da importância desse capital, e, consequentemente, dificultando a
gestão (EDVINSSON; MALONE, 1998).
Dado que no processo de compartilhar conhecimento, o indivíduo - com diferentes
históricos e motivações - aprende, se atualiza e constrói; fazer acontecer adequadamente
o compartilhamento, num fluxo de ida e volta, é um desafio. Nonaka e Takeuchi (1997)
defendem que o início da construção do conhecimento se dá no compartilhamento entre
indivíduos.

Nesta etapa fundamental do processo, fica nítida a importância da

comunicação (Von KROGH; ICHIJO; NONAKA, 2000; CANARY; McPHEE, 2011;
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NDLELA, 2014; PAIS, 2014). Percebe-se, na ação crítica de comunicar, a complexidade
do fator humano, com sua imensa variedade de valores e crenças (FREITAS, 1997;
SCHEIN, 1997; SIQUEIRA, 2002, 2014).
Em face disso, é preciso promover condições que facilitem a construção de um
campo onde indivíduos possam interagir uns com os outros, por meio de diálogos –
comunicando experiências, demonstrando suas habilidades técnicas e sincronizando seus
ritmos corporais e mentais - num movimento de socialização. Nonaka e Takeuchi (1997)
defendem que a função da organização no processo de criação do conhecimento é prover
o contexto apropriado, no intuito de promover o conhecimento. Esses mesmos autores
nos apresentam uma série de condições facilitadoras do compartilhamento do
conhecimento, apresentadas adiante.
A ‗administração pública (AP)‘ pode ser empregada em diferentes contextos, com
diferentes significados: se refere ao aparelho do Estado; denota um processo (planejar,
organizar, executar, dirigir e controlar os serviços públicos, segundo as normas do direito
e da moral, visando ao bem comum); e pode se referir também a uma área de
investigação intelectual, uma parte do saber humano, que evolui por meio da prática e do
método científico (SANABIO; SANTOS; DAVID, 2013). Na AP, o direito à estabilidade
funcional dos servidores diminui, e muito, a questão da concorrência. Em contrapartida,
crescem as demandas da sociedade por transparência e qualidade do gasto e dos
serviços, impulsionadas pelas redes sociais (ambiente onde notícias e opiniões se
difundem facilmente); colocam a imagem de qualquer instituição em estado constante de
vulnerabilidade, pois um conceito construído em anos de história pode ser destruído em
segundos. Nada mais atual do que se ouvir o termo ‗responsabilização‘ (accountability)
nas argumentações, não somente quantitativas, mas primordialmente qualitativas, e em
muitos casos até mesmo avaliativas, evidenciando a necessidade de gestores públicos
capacitados e comprometidos (MARTINS; PIERANTI, 2006). Nessa conjuntura,
considera-se que uma boa gestão do conhecimento é pedra fundamental para uma
gestão pública de excelência. Destaca-se que, mais que adotar práticas de
compartilhamento de conhecimento, as organizações devem implementar sistemas
integrativos com um objetivo bem claro: melhorar o desempenho - visando assegurar a
qualidade dos serviços públicos (BATISTA, 2004).
No

Brasil,

o

Instituto

de

Pesquisa

Econômica

Aplicada

(IPEA),

uma

Fundação pública subordinada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
(MPOG), publicou o Texto para Discussão (TD 2120) - Gestão do Conhecimento na
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Administração Pública: resultados da pesquisa IPEA 2014 - Práticas de Gestão do
Conhecimento (BATISTA; QUANDT, 2015). Teve como propósito analisar as percepções
de gestores quanto ao estágio de implantação e o alcance pretendido dentro da
organização de diversas práticas relacionadas à gestão do conhecimento (GC). As
práticas identificadas foram agrupadas em três categorias: 1) relacionadas principalmente
aos aspectos de gestão de recursos humanos; 2) ligadas primariamente à estruturação
dos processos; e 3) cujo foco central é a base tecnológica. Nesta dissertação será
colocada em destaque a primeira categoria, relacionada aos aspectos humanos.
Dentre as organizações da administração pública, encontra-se a Fundação Casa de
Rui Barbosa (FCRB), uma instituição pública federal, vinculada ao Ministério da Cultura
(MinC), que tem como missão o desenvolvimento da cultura, da pesquisa e do ensino, a
divulgação e o culto da obra e vida de Rui Barbosa (Lei 4.943/1966). Essa instituição
vivencia, no momento, duas peculiaridades: a renovação de 40% do quadro funcional nos
últimos quatro anos; e a instituição de um processo participativo de escolha da
presidência da FCRB. A primeira peculiaridade é resultado de concurso público destinado
a 49 vagas, ocorrido em 2013, quando se renovou 40% do quadro funcional, hoje com
123 servidores. Cabe ressaltar que o concurso anterior datava de 2002, fazendo com que
a FCRB passasse mais de 10 anos sem entrada de novos recursos humanos. A segunda
peculiaridade é, de fato, nada comum, embora prevista no Decreto nº 200/ 1967 , Capítulo
IV – Da delegação de Competência, Art.12. ―É facultado ao Presidente da República, aos
Ministros de Estado e, em geral às autoridades da Administração Federal, delegar
competência para a prática de atos administrativos, conforme se dispuser em
regulamento‖. Em 2015 os servidores conquistaram o direito de escolher, por voto direto,
o comando da instituição. Em face disso, a Fundação Casa de Rui Barbosa vive tempos
de intensa renovação. Será que a FCRB tem aproveitado esse momento inusitado, onde
novas relações são construídas, em que novos saberes ingressam, no sentido de facilitar
o compartilhamento do conhecimento organizacional?
No cenário exposto acima, surgiu o desenho de um campo fértil, onde aflorou o
interesse em refletir sobre condições facilitadoras do compartilhamento do conhecimento,
que promovam iniciativas associadas aos insights e ao surgimento de espaços onde
compartilhá-los. Esta dissertação se propôs estudar, à luz da Gestão do Conhecimento, a
percepção que os servidores da FCRB têm sobre a comunicação organizacional como
condição promotora do compartilhamento do conhecimento, bem como aspira fazer
aflorar possibilidades, ainda não presentes na ‗Casa Rui‘.
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1.1 QUESTÃO PROBLEMA
Qual a percepção dos servidores sobre a comunicação organizacional como
condição promotora do compartilhamento do conhecimento, no âmbito da
Fundação Casa de Rui Barbosa?

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Principal
O propósito desta pesquisa é descrever qual a percepção que os servidores têm
sobre a comunicação organizacional como condição promotora do compartilhamento do
conhecimento, no âmbito da Fundação Casa de Rui Barbosa.

1.2.2 Objetivos Intermediários


Identificar condições capacitadoras de um contexto propício à comunicação

organizacional, promovidas pela FCRB.


Identificar aspectos da comunicação organizacional, notadamente relacionados ao

gerenciamento de conversações, que estejam presentes na FCRB.


Identificar iniciativas de comunicação organizacional associadas ao estímulo do

compartilhamento do conhecimento, que já aconteçam na FCRB.

1.3 SUPOSIÇÃO INICIAL

A Fundação Casa de Rui Barbosa é palco de um cenário com aspectos bastante
peculiares - a renovação de 40% do quadro funcional em 2013 e o processo de escolha
da presidência da instituição pelo voto direto dos funcionários em seus setores desde
2015 - que dão ―pistas‖ de que iniciativas associadas ao estímulo do compartilhamento de
informações vêm acontecendo com maior intensidade e frequência, evidenciando a
importância da comunicação omnidirecional. Quando da feitura do projeto de pesquisa, se
presumia que iniciativas isoladas, sem comprometimento declarado de todos os escalões
da organização, sem a integração necessária, bem como sem a disseminação dos
resultados alcançados, têm predominado sobre um esforço coordenado; e apesar de ter
gerado reflexos positivos para a organização e seus servidores, precisam ser melhoradas.
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1.4 RELEVÂNCIA
1.4.1 Relevância Organizacional
A Gestão do Conhecimento tem impacto direto sobre o desempenho e os resultados
das organizações (O'DELL; GRAYSON JR., 1998; McIVER et al., 2013). As instituições
públicas têm sofrido mudanças de ordem estrutural e funcional, e vêm procurando se
adaptar às novas demandas sociais, que exigem transparência e resultados no
cumprimento da missão para as quais foram criadas (BATISTA, 2012).
Mesmo parecendo óbvio, o movimento do conhecimento dos sujeitos dentro das
organizações é um desafio. Como potencializar essa ação? A Casa Rui, uma instituição
de elevada importância na área da pesquisa e da memória, é o campo de pesquisa desse
estudo, que pretende trazer contribuições para essa organização.

1.4.2 Relevância Acadêmica
Quanto à relevância desta pesquisa para a Academia, aponta-se que, ao explorar a
área de gestão de conhecimento, se percebe uma lacuna em estudos sobre comunicação
organizacional - atividade fundamental que permeia todo o processo de criação do
conhecimento. Mais especificamente, ao estudar a gestão de conhecimento na
administração pública, constatamos que embora existam muitos estudos enfatizando a
gestão da informação, cujo foco central é a base tecnológica (TURBAN; McLEAN;
WETHERBE, 2004) há que se evoluir para uma nova visão, que fuja da concepção da
informação disponibilizada, para outra, na qual o conhecimento é compartilhado pelos
indivíduos entre si, através e com a organização, por meio de mecanismos de
comunicação intencionais (CANARY; McPHEE, 2011). Vale notar também, que os
modelos gerenciais utilizados na gestão pública precisam ser constantemente atualizados
(HARTLEY, 2006).
Embora esse estudo tenha como campo de pesquisa a FCRB, ele pretende
colaborar para o avanço da gestão do conhecimento, também em outros espaços da
administração pública.

1.5 DELIMITAÇÃO

1.5.1 Geográfica
A Fundação Casa de Rui Barbosa, situada no bairro de Botafogo, na cidade do Rio
de Janeiro, foi o campo para a pesquisa em questão.
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1.5.2 Temporal
O trabalho se desenvolveu com a coleta de evidências e análise dos resultados
da pesquisa de campo, que ocorreram no terceiro trimestre do ano de 2017.

1.5.3 Teórica
A pesquisa pretendeu descrever, à luz da gestão do conhecimento, qual a
percepção que os servidores têm sobre a comunicação organizacional como condição
promotora do compartilhamento do conhecimento, no âmbito da Fundação Casa de Rui
Barbosa. Visa explorar o compartilhamento do conhecimento, colocando em evidência a
comunicação organizacional, tendo como ambiente natural, a administração pública.
Restringe-se a aprofundar a questão do compartilhamento do conhecimento, não tendo
intenção de se lançar ao estudo das questões de retenção e preservação do
conhecimento.
No que tange ao referencial teórico, os principais tópicos a serem examinados são: o
Modelo de cinco Fases do Processo de Criação do Conhecimento Organizacional
(NONAKA; TAKEUCHI, 1997), o espaço ―ba‖ (TAKEUCHI; NONAKA, 2008); e as
condições promotoras da criação do conhecimento organizacional de Von Krogh, Ichijo e
Nonaka (2000).
Destaca-se o campo da comunicação, atividade fundamental que permeia todo o
processo de criação do conhecimento (CANARY; McPHEE, 2011; NDLELA, 2014),
especificamente a ‗gestão da conversação‘, realçada nos estudos de Von Krogh, Ichijo e
Nonaka (2000) e de Pais (2014).
Sendo a identificação de iniciativas associadas ao estímulo do compartilhamento do
conhecimento numa instituição pública - a Casa Rui Barbosa - um dos objetivos
intermediários da pesquisa, utiliza-se como base, também, o estudo das práticas da
gestão do conhecimento apontadas por Batista e Quandt (2015), principalmente aquelas
elencadas na primeira categoria, relacionadas aos aspectos de gestão de recursos
humanos e baseadas na comunicação organizacional.
O estudo ainda encontra argumento nas teorias do capital intelectual (EDVINSSON;
MALONE, 1998) e do mercado do conhecimento (DAVENPORT; PRUSAK, 1998). Quanto
ao modelo apresentado na teoria do capital intelectual, pretende-se abordar a questão
humana intraorganizacional, sem aprofundar as questões das estruturas (interna, externa,
processos, tecnologia, etc.), tampouco os aspectos do relacionamento com clientes e
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fornecedores. Quanto à teoria do mercado do conhecimento, pretende-se buscar
argumento mais especificamente na apresentação dos atores, papéis, fatores essenciais,
considerando a importância vital da confiança. Apoiou-se também no trabalho de Dixon
(2000), mais especificamente, no seu Modelo de Criação e de Alavancagem do
Conhecimento Comum, voltado para a transferência de conhecimento entre equipes.
Faz-se uma visita aos estudos de Freitas (1997), Schein (1997) e Siqueira (2002),
buscando entendimento suficiente dos fatores humanos envolvidos na comunicação
organizacional e no compartilhamento do conhecimento. Cabe ressaltar, entretanto, que
mesmo reconhecendo que a construção do sentimento de pertencimento e de
responsabilização, efeitos da participação do sujeito na edificação da memória e do
conhecimento organizacional, são questões de grande amplitude e valia, tais questões
não foram tratadas neste estudo.
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CAPITULO II - REFERENCIAL TEÓRICO

O presente capítulo apresenta tanto estudos seminais, como trabalhos recentes,
pesquisados predominantemente nas bases Web of Science (WOS) e Scopus, em artigos
publicados na última década, em periódicos bem qualificados na área de Administração
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). A inclusão
de publicações mais antigas justifica-se pela expressividade de sua contribuição ou,
então, pela menor frequência de publicações mais recentes referentes ao tema
pesquisado - o que foi considerado necessário para cumprir os objetivos desta pesquisa concentrando-se

nos

aspectos

da

comunicação

organizacional;

nas

condições

capacitadoras de um contexto propício e nas iniciativas associadas ao estímulo do
compartilhamento do conhecimento.

2.1 GESTÃO DO CONHECIMENTO

Na intenção de realizar o objetivo intermediário de identificar condições
capacitadoras de um contexto propício à comunicação organizacional, promovidas pela
FCRB, busca-se referencial teórico abrangente, sobre conteúdos fundamentais, tais
como: ontologia e epistemologia do conhecimento, gestão do conhecimento, criação do
conhecimento e ―espaços ba” e, por fim, apresentam-se condições facilitadoras da criação
do conhecimento, já reconhecidas.

2.1.1 Ontologia e Epistemologia do Conhecimento
A epistemologia ocidental do conhecimento se divide em duas vertentes: racionalista
(dedução, raciocínio) e empirista (indução, experiência). Segundo Nonaka e Takeuchi
(1997), raros são os vestígios do racionalismo cartesiano no pensamento oriental.
Entretanto, nele existem abordagens que integram os ensinamentos do budismo,
confucionismo e também das principais correntes de pensamento do ocidente. Tanto o
ocidente quanto o oriente entendem o conhecimento como um poderoso recurso
competitivo. A distinção entre como lidar com essa pérola preciosa está nas tradições
intelectuais das duas culturas. Segundo esses autores, o ocidente tende a perceber o
conhecimento como explicito, e o oriente, no entanto, entende o conhecimento como
sendo basicamente tácito, algo dificilmente visível e exprimível, enraizado nas
experiências, emoções e valores de um indivíduo. A partir daí, sugerem três
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características da dimensão tácita do conhecimento: 1) deposita confiança na linguagem
figurada, em simbolismos, metáforas e analogias; 2) faz uso do compartilhamento do
conhecimento pessoal com os outros; e 3) acata a ambiguidade e a redundância.
Esclarecem o fundamento da visão japonesa com relação ao conhecimento e às práticas
gerenciais, apresentando três distinções da tradição intelectual: 1) unidade homemnatureza; 2) unidade corpo-mente; e 3) unidade entre o eu – o outro. Na propensão para
examinar os mecanismos e processos residiria a explicação do sucesso das empresas
japonesas: criar conhecimento, compartilhá-lo, incorporá-lo aos produtos, serviços e
sistemas.
Nonaka e Takeuchi (1997) defendem também que a divisão cartesiana entre sujeito
e objeto promove uma visão da organização para processamento de informação (vinda de
fora), diferente da visão da organização apresentada por eles, que cria novos
conhecimentos e informações, de dentro pra fora. Para tanto, apresentam a teoria da
criação do conhecimento e suas duas dimensões – epistemológica e ontológica.

A

essência da sua epistemologia é a distinção entre o conhecimento tácito e o explícito. Já
a sua ontologia ocupa-se dos níveis de entidades criadoras do conhecimento (individual,
grupal, organizacional e interorganizacional).

Figura 1- Duas dimensões da criação do conhecimento

Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997, p. 62)

Acompanhando a Figura 1, no eixo horizontal (dimensão ontológica), conclui-se que
o conhecimento só é criado por indivíduos. A organização deve apoiar os indivíduos
criativos e proporcionar contextos favoráveis ao processo, propiciando comunidades de
interação, que ampliam o conhecimento criado pelos indivíduos, consolidando-o como
parte da rede de conhecimento da organização.
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Ainda na Figura 1, no eixo vertical (dimensão epistemológica), encontram-se
representados os atributos tácitos e explícitos do conhecimento. Polanyi (1966, p. 4) diz:
―Podemos saber mais do que podemos dizer‖. Ele observa que pessoas adquirem
conhecimento, criando e organizando suas experiências. Resumindo: o conhecimento
explícito é somente a ponta do iceberg, e grande parte, tácita, é fruto do esforço de lidar
com o mundo.
No Quadro 1, vemos algumas distinções entre o conhecimento tácito e o explícito,
cabendo lembrar que a distinção é só didática, pois se trata de aspectos indissociáveis do
conhecimento, que levam a uma forma ‗pegajosa‘ desse conhecimento e à necessidade
do enfrentamento de barreiras organizacionais (SZULANSKI, 1996, 2003).

Quadro 1- Dois tipos de conhecimento
Conhecimento Tácito

Conhecimento Explícito

(subjetivo)

(objetivo)
Conhecimento da

Conhecimento da experiência

racionalidade

(corpo)

(mente)

Conhecimento simultâneo

Conhecimento

( aqui e agora)

sequencial ( lá e então)

Conhecimento análogo

Conhecimento digital

(prática)

( teoria)

Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997, p. 67)

O conhecimento tácito e o conhecimento explícito não são entidades totalmente
separadas, mas sim, complementares (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). Conhecimento tem
propriedades explícitas e tácitas dependendo de seu nível de abstração e de codificação.
O conhecimento tácito é essencial em atividades que exigem habilidade física, mas
também desempenha um papel significativo nas habilidades cognitivas. O conhecimento
tácito adquirido ao longo de anos de experiência permite que os indivíduos tomem
melhores decisões (CANARY; McPHEE, 2011).
Pesquisadores nacionais tratam tanto da dimensão tácita quanto a explícita,
contrariando a expectativa de que, no ocidente, o conhecimento explícito é o foco é
predominantemente. O modelo de conversão do conhecimento de Nonaka e Takeuchi
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está presente tanto nos trabalhos dos autores brasileiros que consideram a dimensão
epistemológica do conhecimento tácito em suas pesquisas, quanto nos que se restringem
a tratar do conhecimento explícito (RODRIGUES; GRAEML, 2013).
Uma visão sistemática é uma forma de enxergar as iterações. A linguagem habitual
verbal, considerada linear, só descreve parte dos eventos. A chave para interpretar a
realidade é enxergar círculos de influência, no lugar de linhas retas (SENGE, 1999).

2.1.2 Conhecimento
O termo ‗conhecimento organizacional‘ somente passou a ser usado nas últimas
duas décadas, embora o interesse no fenômeno do conhecimento organizacional tenha
surgido desde os primeiros dias da teoria organizacional (CANARY; McPHEE, 2011).
Drucker (2002) já apontava para uma mudança de paradigma prevendo a
redefinição de ‗pessoa instruída‘, entendendo que a aquisição de conhecimento formal
viria a tomar o lugar um dia ocupado pela aquisição de propriedade, na era do
capitalismo.
Isto posto, surgem novas abordagens da teoria administrativa, com ênfase na
competitividade e enfoque no capital intelectual, que tratam da adaptação organizacional
em uma época de constantes transformações, visando atender às necessidades dos seus
clientes (BÄCHTOLD, 2008).
Nesse aspecto, com a atenção voltada para as transformações da sociedade do
conhecimento, pretende-se focar na gestão do conhecimento organizacional, tema
multidisciplinar, que surgiu na segunda metade da década de 90, notadamente com o
trabalho de Davenport e Prusak (1998), os quais defendem que o saber fazer (know how)
define o que a empresa é, portanto, o conhecimento é um importante ativo corporativo.
Nos estudos seminais sobre conhecimento, surgem nitidamente duas vertentes:
Nonaka e Takeuchi (1997) tratam o conhecimento como processo; e Edvinson e Malone
(1998), como capital. Davenport e Prusak (1998) procuram ressaltar essa confluência,
posto que, dependendo de como observado, o conhecimento pode ser visto tanto como
um ativo/recurso, quanto como um processo/fluxo. No mesmo ano, Sveiby (1998) afirma
que o conhecimento não pode ser destacado de seu contexto.
A gestão do conhecimento requer comprometimento estratégico, tem por meta
execução de processos fundamentais - extrair, transformar e difundir o conhecimento para que possa ser compartilhado e, portanto, reutilizado de forma mais eficiente. A
gestão do conhecimento é apoiada pela tecnologia de informação e comunicação (TIC),

26

que busca facilitar rotinas administrativas, estimular integração dos recursos humanos, e
incitar o uso do sistema de gestão do conhecimento - comunicação (acesso), colaboração
(alimentação) e armazenagem (guarda). Os benefícios do sucesso são muitos, entre
outros: reduzir perda de capital intelectual devido à saida de funcionários, reduzir custos
de retrabalho, aumentar a satisfação dos trabalhadores ao permitir aumento do seu
empoderamento (TURBAN et al., 2004).
Tato e Bordin (2016) apresentam um resumo histórico das respostas aos problemas
apresentados pelas transformações da produção do trabalho e do consumo, reforçando
que, nos estudos de Nonaka e Takeuchi, se encontra os instrumentos teóricos para
pensar o conhecimento e sua aplicação.
Davenport e Prusak (1998, p. 6) entendem conhecimento como ―uma mistura fluida
de experiência, valores e informações contextuais; [...] que tem origem e é aplicado na
mente dos conhecedores; [e...] que costuma estar embutido em: documentos,
repositórios, rotinas, processos, práticas e normas‖. Apresentam o conhecimento com um
ativo corporativo, e defendem a necessidade de gerir e dedicar o mesmo cuidado
dedicado aos outros ativos, mais tangíveis. Enfatizam que o estoque de conhecimento em
qualquer parte da organização somente tem valor quando está acessível e compartilhado.
Revelam como as organizações entendem, analisam, mensuram e gerenciam seu ativo
intelectual, transformando sabedoria corporativa em valor de mercado. Dividem a gestão
do conhecimento em quatro etapas contínuas – acesso, geração, incorporação e
transferência.
Ainda segundo Davenport e Prusak (1998), dados são obtidos a partir de
registros, e informações a partir de mensagens; o conhecimento, a partir de indivíduos ou
de grupos de conhecedores, ou por vezes, a partir de rotinas organizacionais. Ressaltam
que, diante de decisões difíceis, os gerentes tendem a recorrer a pessoas que lhes
forneçam conhecimento, mais do que a procurar informações em banco de dados.
Mesmo assim, as organizações priorizam a tecnologia, por ser mais fácil de comprar, de
implementar e de mensurar.
As organizações são menos coleção de partes do que conexões de
neurônios, nervos e tendões. Descobrir essa realidade é dar-se conta do
poder do conhecimento liberado e da tecnologia humanizada. É concluir
que é possível não só melhorar o desempenho da empresa hoje, mas,
acima de tudo, aguçar sua responsividade, enriquecer seu repertório de
habilidades e aprimorar sua capacidade de lidar com o futuro (STEWART,
2001, p. 336).
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A gestão do conhecimento é o conjunto de processos que envolvem a geração, o
armazenamento, a disseminação, a utilização e a mensuração do conhecimento,
alinhados com os objetivos organizacionais. A difícil mensuração do conhecimento
compromete o estabelecimento de metas, a comunicação dos resultados, a avaliação do
retorno, e em destaque, os investimentos na própria gestão do conhecimento (TEIXEIRA;
OLIVEIRA, 2012).
Por isso,
Esta exigência dupla para atingir o que aparenta ser dois opostos (por
exemplo, conhecimento técnico e insight humano, análise e empatia,
capacidade decisória e paciência, ou questionamento dos outros e confiança
nos outros), ao mesmo tempo, também coloca a gestão do conhecimento no
centro da agenda de todo administrador atual. O próprio conhecimento é
formado por dois componentes dicotômicos e aparentemente opostos –
especificamente, o conhecimento explícito e o conhecimento tácito. [...], uma
organização cria novos conhecimentos convertendo o conhecimento tácito em
conhecimento explícito, e vice-versa. O novo conhecimento é criado através
da ―síntese‖, que é um processo contínuo e dinâmico que reconcilia e
transcende os opostos (TAKEUCHI; NONAKA, 2008, p. X).

Takeuchi e Nonaka (2008) resumem que a essência da criação do conhecimento
está

no

processo

da

síntese

dos

opostos:

tácito/explícito,

corpo/mente,

individuo/organização, inferior/superior, hierarquia/força de trabalho e oriente/ocidente.
Ao examinar a relação entre as atividades da GC e o desempenho; entende-se que
a adoção de atividades nas duas dimensões, tácita e explícita, terá efeito positivo nas
metas de desempenho. As organizações devem desenvolver processos de GC alinhados
com a natureza do trabalho. Essas ideias desafiam a crença de que as atividades de GC
sempre contribuem para um melhor desempenho e, quanto maior o investimento em GC,
melhor. Em verdade, elas oferecem uma nova lente para examinar a natureza do
trabalho; e contribuem para a convocação de estudos mais realistas e contextuais. A
chave para alcançar a vantagem competitiva está em gerenciar o que sabem e o que
precisam saber. Um desafio importante, então, é entender o que as organizações sabem,
o que precisam saber, e como esse conhecimento é criado (O'DELL; GRAYSON Jr.,
1998).
Existem muitos críticos da GC que argumentam quanto à escassez de estudos
empíricos que demonstrem uma conexão real entre ela e desempenho organizacional.
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Apesar do grande interesse que desperta e do crescimento dos estudos a seu respeito, a
GC ainda precisa de validação para dar confiança; daí porque evidências empíricas vêm
sendo buscadas para comprovar os resultados positivos da GC (MASSINGHAM, 2014).
Nonaka e Takeuchi (1997) já elucidavam que o ocidente se concentrou na ‗verdade‘,
como atributo essencial do conhecimento, enquanto que o oriente dedicou atenção à
natureza do conhecimento, vista como ‗crença justificada‘. Em suma, o ocidente enfatiza a
natureza absoluta, estática e não humana do conhecimento, expressa em proposições e
lógicas formais, enquanto que o oriente tem o conhecimento como um processo humano
dinâmico de justificar a crença pessoal com relação à verdade. Esses autores descrevem
semelhanças e diferenças entre informação e conhecimento: 1) conhecimento, ao
contrário da informação, diz respeito a crenças e compromissos; 2) o conhecimento,
também ao contrário da informação, está relacionado à ação; e 3) o conhecimento, tal
qual a informação, diz respeito ao significado, sendo específico ao contexto, e também
relacional. A informação é um fluxo de mensagens, e o conhecimento é criado pelo fluxo
de informações, ancorado nas crenças do indivíduo que as detém. Enfatizam que o
conhecimento está essencialmente relacionado à ação humana. Defendem a opinião de
que, embora já se tenha estudado sobre a importância do conhecimento na gestão, se
prestou pouca atenção à forma de administrar o processo de criação do conhecimento.
Embora o conhecimento externo sobre os clientes e os concorrentes seja crítico,
raramente oferece uma vantagem competitiva para as empresas porque essa informação
está igualmente disponível para todos. Porém, o "know-how" interno é exclusivo de uma
empresa específica e é a materia prima a partir da qual a vantagem competitiva é
sustentada. O conhecimento de experiência é o que se chama de "conhecimento comum‖.
O que faz com que um sistema funcione de forma eficaz em uma organização, mas falha
miseravelmente em outra? Para além das abordagens de padrão único ("one-size-fits-all")
e de generalizações simplistas, é imperioso que organizações de todos os tipos
construam sistemas de transferência de conhecimento adaptados às suas formas
peculiares – grau de envolvimento da alta administração; e questões culturais - e levem
ao melhor tipo de vantagem competitiva. Para determinar como um sistema de
transferência de conhecimento funcionará em uma situação específica, devem ser
considerados três critérios: o tipo de conhecimento a ser transferido; a natureza da tarefa;
e o destinatário desse conhecimento. A partir dessas considerações, os gerentes
determinam quais sistemas seriam mais eficazes (DIXON, 2000).
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Alguns mitos permeiam a ideia de compartilhamento de conhecimento: 1) basta
construir um banco de conhecimento, e as pessoas virão; 2) a tecnologia pode substituir o
contato face a face; e 3) primeiramente, deve-se criar uma cultura de aprendizagem.
Quanto ao primeiro mito, quando as organizações acham que seus membros mostram
pouco interesse no banco de dados, a solução não está em melhorar incentivos, mas em
alterar o foco da coleta e armazenamento de conhecimento, para a coleta e reúso. No que
tange ao segundo mito, os sistemas de gerenciamento de conhecimento, inicialmente
designados como de tecnologia, evoluíram para ser uma combinação de tecnologia e
reuniões face a face. O terceiro mito, baseado na crença de que a troca de conhecimento
acontece apenas em organizações que possuem uma cultura colaborativa, se um grupo
de pessoas que fazem o mesmo tipo de trabalho for reunido, eles começarão a
compartilhar conhecimento. Na verdade, se as pessoas começam a compartilhar ideias, a
própria partilha cria uma cultura de aprendizagem (DIXON, 2000).
Complementando, o conhecimento comum é aquele que os colaboradores adquirem
ao fazer as tarefas da organização. É o ―saber fazer‖, mais do que ―saber o que é‖. Se
soubermos algo que pensamos que alguém precisa saber, é difícil abster-nos de dizer.
Então, qual é a origem daquilo que é ouvido nas organizações sobre a dificuldade de as
pessoas compartilharem o que sabem? A maioria das pessoas, pelo contrário, se sente
lisonjeada por ser perguntada e responde o máximo que pode. Porém, elas veem pouco
benefício em contribuir para um banco de dados acessado por outros, com quem elas não
têm conexões (DIXON, 2000).
Essa autora apresenta um Modelo de Criação e Alavancagem do Conhecimento
Comum: primeiro, a organização deve encontrar maneiras eficazes de traduzir suas
experiências contínuas em conhecimento – criar o conhecimento comum. Em segundo
lugar, deve transferir esse conhecimento através do tempo e do espaço - alavancar o
conhecimento comum. De fato, nenhum desses dois momentos pode ser negligenciado,
pois se o primeiro é crítico para a viabilidade atual, o segundo é vital para viabilidade
futura.
Um melhor gerenciamento do conhecimento está associado a um melhor controle de
risco. A qualidade do controle de risco está significativamente associada a quatro
variáveis de gerenciamento do conhecimento: qualidade do compartilhamento, qualidade
de comunicação, funcionalidade do canal web e funcionalidade do sistema de
informações (RODRIGUEZ; EDWARDS, 2014).
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Por fim, como conclusão desta seção, cabe lembrar que as revistas acadêmicas de
elite podem influenciar o desenvolvimento de escolas de pensamento, estabelecer a
predominância de métodos de pesquisa, e formar a identidade de uma disciplina
(SERENKO; BONTIS, 2013). Lee e Chen (2012) não apenas apresentaram um grande
conjunto de dados, mas também fizeram uma análise longitudinal do desenvolvimento dos
estudos relacionados com a GC e argumentam que a tendência de pesquisa está em
evolução e que ainda não atingiu sua maturidade, não permitindo afirmar se o campo se
concentrará em um paradigma dominante ou se fragmentará em uma miríade de
subcampos no futuro. No mesmo sentido, Inkpen e Tsang (2016) asseveram que, dada a
complexidade do fenômeno, esse fluxo de pesquisa ainda está em sua infância e muitas
oportunidades interessantes e desafiantes estão por vir.

2.1.2.1 Mercado do Conhecimento
O conhecimento se movimenta – intercambiado, comprado, descoberto, gerado,
aplicado - pelas organizações. O movimento organizacional, ao contrário do individual, é
potencialmente dinâmico (movido por uma variedade de forças). Se a organização tem
intenção de colaborar com a movimentação eficaz do conhecimento, precisa entender
forças do mercado de conhecimento. Qual é o sistema de preços? Que tipo de moeda?
Quais são as condições necessárias? Esse mercado tem compradores, vendedores,
corretores e empresários que usam conhecimento para criar bases de poder. Uma
mesma pessoa pode desempenhar todos os papéis num mesmo dia, e por vezes,
desempenhar mais de uma função simultaneamente. Mercados são sistemas nos quais
os participantes trocam um bem escasso por um valor presente ou futuro. Pessoas
buscam conhecimento porque esperam que ele as ajude no trabalho, fazem escolhas
para aplicar seu tempo e esforços, em geral por interesse próprio. Davenport e Prusak
(1998) chegaram à conclusão de que existem pelo menos três fatores operando:
reciprocidade, reputação e altruísmo. Seus estudos demonstram que três outros fatores
levam à ineficiência: informações limitadas, conhecimento assimétrico e conhecimento
localizado. Apontam também patologias do mercado e medidas de combate às patologias.
Afirmam que as empresas colhem o que plantam ao criar recompensas por
conhecimento, e defendem que, quando o conhecimento flui, seu valor potencial se torna
realidade. Definem o mercado do conhecimento como sendo diferente do mercado de
produtos, porque cada venda aumenta o estoque geral - o vendedor mantém e dá
conhecimento, e a transação costuma gerar novo conhecimento. Esse mercado peculiar,
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alicerçado em uma meritocracia de ideias, tende a ignorar estruturas hierárquicas
(DAVENPORT; PRUSAK, 1998):
Se a realidade política de uma organização permite que prosperem
enclausuradores do conhecimento, calculistas e segredistas; potenciais
compradores do conhecimento não terão moeda suficientemente valiosa
para tentá-los a compartilhar seu conhecimento. O intercâmbio do
conhecimento será mínimo. Se dentro de uma organização o ato de você
admitir que não consiga resolver um dado problema sozinho for
considerado sinal de fraqueza ou incompetência, o custo social de comprar
conhecimento será alto demais. Novamente, o mercado do conhecimento
não operará bem (DAVENPORT; PRUSAK, 1998, p. 32).

Ainda segundo Davenport e Prusak (1998), uma atmosfera de confiança possibilita
aos funcionários entender o que está acontecendo na empresa. Nonaka e Takeuchi
(1997) comentam a importância de conscientizar indivíduos a respeito da intenção
organizacional, favorecendo os insights daqueles que conhecem os assuntos em
discussão.

2.1.2.2 Capital Intelectual
Ao tratar do capital intelectual, num resumo introdutório, Edvinsson e Malone (1998)
defendem que vivemos em uma economia intangível, onde a economia do conhecimento
é a nova realidade, que as mentes têm suprema importância e que o conhecimento é um
único ativo que cresce com o uso. Sendo assim, é um recurso abundante e ilimitado. As
empresas inteligentes concentram-se no conhecimento como fonte de criação de valor.
Acentuam que a partilha de conhecimento precisa ocorrer mais livremente, e que a
burocracia e os formulários precisam ser mantidos num mínimo. Demonstram que a
administração do conhecimento se concentra mais na eficácia do que na eficiência, que
ela funciona de baixo para cima e precisa de líderes persuasivos. Apontam para a
discrepância entre valores contábeis e de mercado: o fato de uma empresa investir em
capital humano acarreta uma deterioração na sua demonstração de resultados e no valor
contábil; dito de outra forma: quanto mais a empresa investir no seu futuro e na sua
competitividade, menor será o seu valor contábil. Daí, surgiram três conclusões
fundamentais: 1) o capital intelectual é a informação complementar que explicaria essa
discrepância; 2) o capital intelectual, não financeiro, representa a lacuna oculta entre o
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valor contábil e o valor de mercado; 3) o capital intelectual é uma conta de Passivo no
balanço patrimonial (o Ativo representa direitos; o Passivo representa deveres, somados
ao Patrimônio Líquido, que consiste na soma do capital social, do capital intelectual e do
resultado do exercício – lucro ou prejuízo).
Portanto, eis um assunto complexo que resultou em uma equação de simples
definição: Capital Humano + Capital Estrutural (Capital de Clientes + Capital
Organizacional) = Capital Intelectual. Na palavra desses autores, ―como consequência, o
valor do Capital Intelectual seria a medida pela qual esses ativos intangíveis poderiam ser
convertidos em retornos financeiros para a empresa‖ (EDVINSSON; MALONE, 1998, p.
40). Stewart (2001) corrobora esse entendimento quando afirma que o capital intelectual de
uma empresa é a soma do capital humano, do capital estrutural e do capital em clientes.
Teixeira e Oliveira (2012), num estudo sobre métrica, endossam a existência de uma
lacuna: a falta de métricas que informem financeiramente a contribuição dos ativos
intangíveis. Com isso, apontam para a necessidade de uma teoria que fundamente a
construção de métricas que respeitem a adequação ao ambiente, cultura, valores,
crenças e atividades desenvolvidas.
A teoria do capital intelectual recebeu outra grande contribuição, feita por SaintOnge e Armstrong (2011): a ideia de plataforma de valor. A gestão do conhecimento,
juntamente com a fusão das três partes do capital intelectual (capital humano, capital
organizacional e capital de clientes), resulta numa organização alinhada e potencializa o
seu capital financeiro.

Figura 2- Plataforma de valor

Fonte: Edvinsson e Malone (1998, p. 133)

O capital humano pode ser uma fonte de vantagem competitiva sustentada, em
especial se for específico da empresa - quando conhecimento e habilidades incorporados
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em indivíduos não podem ser facilmente aplicados em outras empresas - enquanto o
capital humano geral não. Assim, assume-se que o capital humano específico, que tem
mobilidade limitada, apoia uma vantagem competitiva sustentada (CAMPBELL; COFF;
KRYSCYNSKI, 2012).
Embora a visão de estratégia baseada no conhecimento tenha entendido as bases
da vantagem competitiva, pouco se sabe sobre como o conhecimento se torna um
recurso estratégico. Duas formas distintas de uso do conhecimento são identificadas na
prática: a adaptação do conhecimento e o aumento do conhecimento. Sabe-se, por
exemplo, que o desenvolvimento de uma vantagem competitiva tem grande relação com
recursos raros, inimitáveis e não substituíveis. Reconhece-se então, que a criação de
vantagens competitivas tem muito a ver com o desenvolvimento do conhecimento
distintivo como um recurso estratégico. A gestão deve ajudar a descobrir caminhos para
transformar conhecimento comum em conhecimento incomum, um recurso raro (NAG;
GIOIA, 2012).
Stefano et al. (2014) advertem que a sociedade passa por mudanças contínuas,
mormente quando se constata que a economia contemporânea não é mais puramente
baseada em recursos naturais, que estão sendo substituídos pelos recursos intelectuais.

2.1.2.3 Compartilhamento, Transferência e Retenção
Em linhas gerais, usando o senso comum pode-se conceituar compartilhamento,
transferência e retenção do conhecimento quanto à direção do que é comunicado: 1) no
compartilhamento, há comunicação de ida e volta entre transmissor e receptor; 2) na
transferência, há comunicação somente de ida, do transmissor para o receptor; no caso
especial da disseminação, há comunicação de ida de um ponto de transmissão para
vários receptores definidos; no caso especial da difusão, há comunicação de ida de um
ponto de transmissão para vários receptores indefinidos; e 3) na retenção, a intenção de
reter não basta, pois seu êxito vai depender dos valores e crenças tanto dos indivíduos
quanto da organização.
No entanto, quando se examina a literatura acadêmica, nota-se grande confusão e
superposição desses termos. Em primeiro lugar, alguns autores afirmam que os termos
‗transferência‘ e ‗compartilhamento‘ são ―intercambiáveis, por isso muitas vezes são
usados em conjunto‖ (JONSSON, 2008, p. 39). No entanto, Paulin e Suneson (2012)
coletaram e discutiram diversas definições, calcados em Schwartz (2006), mostrando as
superposições e lacunas dos conceitos.
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Para efeito deste trabalho, vamos usar a transferência de conhecimento, tomando
de empréstimo a acepção de que ela é:
a

comunicação

conhecimento

focada

entre

e

unidirecional

indivíduos,

grupos

do
ou

organizações tal que o receptor do conhecimento: a)
tenha um entendimento cognitivo; tenha a capacidade
de

aplicar

o

conhecimento;

ou

c)

aplica

o

conhecimento (SCHWARTZ, 2006, p. 113).

Nessa definição da transferência de conhecimento estão presentes a sua
unidirecionalidade (de uma fonte para um destino) e a importância dos requisitos exigidos
do receptor.
Concernente ao compartilhamento do conhecimento, será adotada a definição de
―troca de conhecimento entre dois ou mais indivíduos, dentro de ou entre equipes,
unidades organizacionais ou organizações. A troca pode ser focada ou não, mas
geralmente não tem um claro objetivo a priori‖ (SCHWARTZ, 2006, p. 114). Seu ponto
focal é a bidirecionalidade (ou a multidirecionalidade) da comunicação que transporta o
conhecimento.
2.1.3 Criação do Conhecimento e “Espaços ba”
Segundo Nonaka e Takeuchi (1997), ao se mencionar a criação de conhecimento
organizacional quer-se falar da capacidade que uma organização tem de criar
conhecimento, disseminá-lo na organização e incorporá-lo a serviços. Defendem que o
estudo do conhecimento humano é tão antigo quanto a história do homem, e é
classificado em dois tipos: explícito (articulado) e tácito (difícil de ser articulado). Reforçam
que são unidades estruturais básicas que se completam, que a interação entre essas
duas formas de conhecimento é a principal dinâmica de criação do conhecimento na
organização– processo espiral em que a interação ocorre repetidamente, e que ocorre em
três níveis: do indivíduo, do grupo e da organização.
No entanto, a natureza subjetiva e intuitiva do conhecimento tácito dificulta
o processamento ou a transmissão do conhecimento adquirido por
qualquer método sistemático ou lógico. Pois, para que possa ser
comunicado e compartilhado dentro da organização, o conhecimento tácito
terá que ser convertido em palavras ou números que qualquer um possa
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entender. É exatamente durante o tempo em que essa conversão ocorre –
de tácito em explícito e, conforme veremos, novamente em tácito – que o
conhecimento organizacional é criado (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, P 8).

Nonaka e Takeuchi (1997) apresentam o modelo integrado de cinco fases do
processo de criação do conhecimento organizacional, incorporando a dimensão de tempo:
1) compartilhamento do conhecimento tácito; 2) criação de conceitos; 3) justificação dos
conceitos; 4) construção de um arquétipo; e 5) difusão interativa do conhecimento.

Figura 3- Modelo de cinco fases do processo de criação do conhecimento

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

Vemos na Figura 3 que o processo começa com o compartilhamento do
conhecimento tácito, que corresponde à socialização: inicialmente o conhecimento
inexplorado precisa ser amplificado. Na fase da externalização, o conhecimento tácito é
convertido em explicito, por meio de um novo conceito. Na terceira fase, a validade do
novo conceito precisa ser justificada. Na quarta fase, o sinal verde é dado e os conceitos
são convertidos em arquétipos (protótipo, mecanismo operacional, sistema gerencial,
estrutura organizacional, etc.). A última fase amplia o conhecimento, difundindo a outras
pessoas.
A criação do conhecimento organizacional é contínua e interminável. ―O novo
conceito que foi criado, justificado e transformado em modelo, passa por um novo ciclo de
criação do conhecimento em um nível ontológico diferente‖ (NONAKA; TAKEUCHI, 1997,
p. 101). Esse pode ser definido pela
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combinação complexa, dinâmica e multidimensional de elementos de
ordem cognitiva, emocional e comportamental, um ativo que é pessoal e
socialmente construído, cuja orientação para a ação o torna determinante
para o funcionamento das organizações. Na sua forma explícita é de mais
fácil acessibilidade, partilha e reprodução, sendo a sua forma tácita bem
mais discriminativa, embora a sua operacionalização e gestão exijam
processos metacognitivos complexos. Remete para o papel ativo e criativo
dos atores organizacionais, apoia-se na ação individual e tem nos grupos e
nos contextos de partilha vetores essenciais para a projeção a nível
organizacional (CARDOSO, 2007, p. 45).

Estudiosos observam a importância de abraçar a natureza complexa do
conhecimento, em vez de tentar simplificar o processo de conhecimento. Para tal,
sugerem o uso de uma conceituação mais ampla do conhecimento organizacional, de
modo a gerar práticas e recursos que aproveitem plenamente as muitas dimensões do
conhecimento (CANARY; McPHEE, 2011). Defendem que o conhecimento é ao mesmo
tempo tácito e explícito, portanto o conhecimento tácito não pode ser totalmente
convertido para o conhecimento explícito, assim como a imagem de um lado de uma
moeda não pode ser convertida para a imagem do outro lado, pois ambos os lados da
moeda são necessários para manter a sua integridade. Com isso, trazem à luz a
instigante reflexão de que interpretar declarações explícitas é um processo parcialmente
tácito.
Voltando aos achados de Nonaka e Takeuchi (1997), o modelo proposto de
criação do conhecimento declara que o início do processo – e sua etapa crítica - se dá no
compartilhamento
perspectivas

e

do

conhecimento

motivações.

entre

Ressaltam

indivíduos

esses

autores

com

diferentes

que,

para

históricos,

conseguir

o

compartilhamento, é preciso ter um campo onde indivíduos possam interagir por meio de
diálogos, onde comunicam experiências, demonstram suas habilidades técnicas e
sincronizam seus ritmos corporais e mentais, num movimento de socialização.
Davenport e Prusak (1998) reconhecem o intercâmbio do conhecimento e
defendem a criação de locais onde isso ocorra (espaços físicos ou virtuais): salas de
conversas (não tem pauta nem mesa de reunião), feiras de conhecimento, universidades
corporativas, grupos de discussões, etc. Entendem que os mercados eletrônicos do
conhecimento (internet, intranet, groupware, blogs), por sua vez, têm suas vantagens
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(comodidade e variedade) e desvantagens (qualidade irregular, falta de contato pessoal).
Para esses autores, espaços virtuais tendem a reduzir a confiança e o compromisso e
alertam para o fato de se os funcionários mais influentes não comparecem física ou
virtualmente, o mercado de conhecimento não está com um bom funcionamento.
Criar novos conhecimentos não é apenas uma questão de aprender com os
outros colegas ou adquirir conhecimentos externos. O conhecimento deve ser construído
por sí mesmo. Por isso, ter um insight altamente pessoal tem pouco valor, a não ser que
possa se tornar um palpite explícito (TAKEUCHI; NONAKA, 2008).
Na mesma obra, esses autores buscam ampliar o modelo original, de 1997,
incorporando o conceito de ―ba”, que significa ―lugar” em japonês. Explicam que o
conhecimento não pode ser criado no vácuo, pois precisa de um contexto específico, em
termos de tempo, espaço e relacionamento com outros, onde a informação receba
significado através da interpretação. Definem ba como um lugar, no qual o conhecimento
é partilhado, criado e utilizado.
Apenas a construção do ba não é suficiente. O ba deve ser ―energizado‖, deve ser
um local auto-oganizado com sua intenção, direção, interesse ou missão. Sem intenção
(espontânea ou não), a energia do ba não pode ser dirigida e o caos regulará o ba. Um ba
isolado também não é suficiente. A organização é uma configuração orgânica do ba, onde
vários ba se conectam (TAKEUCHI; NONAKA, 2008).

Embora seja mais fácil considerar o ba como um espaço físico como uma
sala de reuniões, ele deve ser entendido como interações que ocorrem em
um tempo e local específicos. O ba pode emergir em indivíduos, grupos de
trabalho, equipes de projeto, círculos informais, encontros temporários,
espaços virtuais como os grupos de e-mail e no contato da linha de frente
com o cliente. O ba é um local existencial onde os participantes partilham
seu contexto e criam novos significados através de interações. Os
participantes do ba trazem seus próprios contextos e, por meio das
interações com os outros e o ambiente, mudam os contextos de ba, dos
participantes e do ambiente (TAKEUCHI; NONAKA, 2008, p. 100)

Analisando a Figura 4, percebe-se que uma empresa pode ser vista como uma
configuração orgânica de vários ba.
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Figura 4 - Representação conceitual do ba

Fonte: Takeuchi e Nonaka, 2008, p. 100.

Ba não é um ponto estático, geográfico ou hierárquico; em vez disso, é um lugar
compartilhado por dois ou mais indivíduos ou organizações - quer físico, virtual ou mental
-relacionando ao sentido de pertencimento. A analogia de uma constelação de estrelas
funciona bem para o ba: cada estrela tem seu próprio lugar individual e é significativa
somente em relação às outras estrelas (CANARY; McPHEE, 2011).

2.1.4 Condições Facilitadoras da Criação do Conhecimento Organizacional
Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2000) apresentam, de forma bastante detalhada, as
seguintes condições promotoras do conhecimento: 1) incutir uma visão de conhecimento;
2) a gestão de conversações; 3) a mobilização de ativistas do conhecimento; 4) a criação
do contexto correto; e 5) a globalização do conhecimento local.
Quadro 2 – Condições Promotoras do Conhecimento
CONDIÇÕES FACILITADORAS DA CRIAÇÃO DO CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL
CONDIÇÕES PROMOTORAS DO CONHECIMENTO
A visão do conhecimento de uma organização proporciona um coração e uma alma ao
negócio. A visão deve expressar o comprometimento da alta administração da
Incutir uma visão de

organização em passar da estratégia à criação. A organização deve comunicar até que os

conhecimento

membros comecem a executá-la. A visão deve levar em conta o fato de que nem todo
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conhecimento organizacional se manifesta de maneira explícita. A visão expõe os tipos do
conhecimento a serem criados, e por isso fornece uma direção clara. Uma boa visão
inspirará a busca, armazenamento e utilização nos desafios; e ainda enfatizará a criação
do conhecimento como uma atividade, colocando-a na pauta da alta administração.
Possibilita a criação de um mapa mental: 1) da realidade, 2) de como deveria ser, 3) do
conhecimento que se precisa buscar e criar. Na visão 360 graus, indivíduos de vários
níveis, funções e departamentos participam do processo.
A essência das atividades organizacionais reside na comunicação entre membros e os
não integrantes (fornecedores, clientes, etc.). Descobrir como facilitar a comunicação é
um promotor-chave para a criação do conhecimento – linguagem comum, esclarecendo e
evitando má interpretação, encorajando a comunicação ativa, criando ba ou contexto.
Uma boa conversação é berço do conhecimento social. O intercâmbio de ideias, pontos
de vista e crenças que as conversações acarretam, permite o primeiro e mais essencial
passo para a criação do conhecimento: o compartilhamento do conhecimento tácito. A
gestão de conversação afeta não apenas o compartilhamento do conhecimento tácito,
mas também todos os demais subprocessos da criação do conhecimento. Princípios da
gestão de conversação: encorajar a participação, estabelecer a etiqueta, editar a
conversação, inovar a linguagem.
Gestão de
conversação

Obs: Enquanto executivos do conhecimento persistem em se concentrar nos caros sistemas de tecnologia da
informação (bases de dados quantificáveis), algumas das melhores maneiras de compartilhamento e de criação
de conhecimento já existem dentro de suas empresas.

Os ativistas do conhecimento são participantes do processo de criação do conhecimento,
e facilitam o caminho, cumprindo seis propósitos: 1) foco e inicialização; 2) redução do
tempo e custo, 3) alavancagem e integração de iniciativas por toda a organização, 4)
melhoramento das condições, 5) preparação dos participantes, e 6) inclusão da
perspectiva do debate mais amplo de transformação organizacional. Em outras palavras,
os ativistas do conhecimento são divulgadores do conhecimento. O ativismo do
Mobilização de

conhecimento pode residir em um departamento ou pessoa; pode situar-se em funções ou

ativistas do

departamentos já existentes, ou pode ser assumido por pessoa ou departamento como

conhecimento

uma tarefa especial.
A criação do contexto correto envolve estruturas organizacionais que favorecem sólidos
relacionamentos e colaboração eficaz. É indispensável um grande comprometimento da
alta gerência com as iniciativas de criação do conhecimento. A chave é estruturar uma
organização de forma que a criação do conhecimento prossiga efetiva e eficientemente,
desmontando barreiras individuais e organizacionais, quando possível. Todo o processo
de criação do conhecimento depende de administradores sensíveis e conscientes, que
encorajem um ambiente social no qual o conhecimento continue a crescer. A gestão

Criação do contexto
correto

precisa prover as seguintes condições: intenção organizacional, autonomia, caos criativo,
redundância e variedade de requisitos.
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Disseminação global do conhecimento: o conhecimento criado em uma determinada
unidade local precisa ser disseminado às demais unidades rápida e eficientemente. As
atividades das empresas, cada vez mais acontecem sobre uma maior área geográfica,
sociopolítica, demográfica e cultural. A globalização do conhecimento local é um desafio;
é uma responsabilidade importante do administrador que deve cooperar para fazê-la
acontecer. Isso é ainda mais importante quando a criação e a utilização do conhecimento
Globalização do

estão separados no tempo e no espaço.
conhecimento local.
Fonte: Adaptado de Von Krogh et al. (2000); e Takeuchi e Nonaka (2008).

A função da organização no processo do conhecimento organizacional é prover o
contexto apropriado para facilitar as atividades em grupo, a criação e o acúmulo de
conhecimento em nível individual. Há cinco condições capacitadoras para que isso ocorra:
intenção, autonomia, flutuação/caos criativo, redundância e variedade de requisitos
(NONAKA; TAKEUCHI, 1997).

Quadro 3 - Condições Capacitadoras do Conhecimento

CONDIÇÕES FACILITADORAS DA CRIAÇÃO DO CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL
CONDIÇÕES CAPACITADORAS DO CONHECIMENTO
Empreendimento de esforços em forma de estratégia, desenvolvendo capacidade
organizacional de adquirir, criar, acumular e explorar conhecimento. A conceituação da
visão sobre o tipo de conhecimento que deve ser desenvolvido e a operacionalização
desse conhecimento em um sistema de implementação são o ponto crítico. A intenção
é carregada de valor, e é também expressa por padrões, que podem servir para avaliar
e justificar o conhecimento criado. Em lugar de confiar no comportamento do indivíduo,
Intenção organizacional

devem estimular o compromisso coletivo, deixando clara a intenção organizacional.
Todos os membros devem agir de forma autônoma. Ao permitir essa autonomia, a
organização amplia oportunidades, pois aumenta a possibilidade de indivíduos se
motivarem para criar novos conhecimentos, terem ideias originais, que serão

Autonomia

difundidos nas equipes, se transformando em ideias organizacionais.
Estimulam a interação entre a organização e o ambiente externo. Propositadamente
recorrem ao caos intencional, ou caos criativo, criando intencionalmente uma flutuação
dentro da organização. Enfrentam um colapso de rotinas, hábitos e estruturas
cognitivas. Induzem e fortalecem a reflexão na ação. Surgem oportunidades de
reconsiderar pensamento e perspectivas, bem como surgem questionamentos das

Flutuação e caos criativo premissas e atitudes. Esse processo exige um compromisso do indivíduo.

41
É a existência de informações que transcendem as exigências rotineiras. Um conceito
criado por um indivíduo ou grupo precisa ser compartilhado por outros que talvez não
estejam precisando da informação redundante. Uma forma de criar redundância é
através de um rodízio estratégico de pessoal entre áreas diferentes, permitindo a
diversificação de habilidades, a compreensão da empresa por perspectivas variadas e
a fluência do conhecimento organizacional de forma mais fácil de colocar em prática.
Outro

dispositivo

que

aumenta

a

redundância

e,

consequentemente,

o

compartilhamento tanto do conhecimento tácito quanto do explícito, são reuniões em
Redundância

bases regulares e irregulares, formais e informais.
A variedade interna de uma organização deve corresponder à variedade e à
complexidade do ambiente externo, para permitir o enfrentamento de desafios.
Indivíduos podem enfrentar situações se possuírem uma variedade de requisitos através de combinações de informações (variedade, flexibilidade, acesso rápido e fácil)
em todos os níveis da organização. Uma estrutura organizacional flexível, mudanças
frequentes de estrutura, rodízio de pessoas permitem aquisição de conhecimentos

Variedade de requisitos

multifuncionais.

Fonte: Adaptado de Nonaka e Takeuchi (1997)

Compartilhar conhecimento é uma ação do sujeito dentro das organizações e deve
ser realizado em um ambiente que estimule colaboração e confiança. Cabe ressaltar as
cinco condições capacitadoras (intenção, autonomia, flutuação/caos criativo, redundância
e variedade de requisitos) apontadas por Nonaka e Takeuchi (1997), aparecendo no
Quadro 2, como integrantes do item 04 - a criação do contexto correto, de Von Krogh et
al. (2000).
Complementando, Takeuchi e Nonaka (2008) buscam dar maior abrangência ao
texto de 1997, descrevendo as características necessárias que possibilitam tais
condições. Os indivíduos podem rejeitar novas lições, devido às suas próprias barreiras, e
as organizações podem ser verdadeiras arenas, onde seus membros enfrentam
dificuldades para compartilhar uma opinião impopular, ou mesmo somente para
compartilhar o conhecimento com os outros, pois podem ser reprovados por outros
membros, superiores ou não, devido às barreiras organizacionais. Muitas barreiras
surgem independentemente do estilo administrativo porque o processo depende muito
das relações humanas e das suas capacidades. Afirmam que a criação do conhecimento
deve ser estimulada, devido às possíveis barreiras, as quais não devem ser ignoradas,
mas transformadas em desafios. Quanto às barreiras individuais, sabemos que os seres
humanos justificam suas crenças sobre o que é verdade, e que um novo conhecimento
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pode até mesmo representar uma ameaça à autoimagem. Quanto às barreiras
organizacionais, esses autores criaram quatro grupos: 1) a necessidade de uma
linguagem legitimada; 2) historias organizacionais; 3) procedimentos; e 4) paradigmas da
empresa. Lembram que, de fato, a justificação (defender suas próprias ideias) é árdua, já
que gera insegurança com dúvidas internas, medo de ir contra regras e de arruinar
relações.
Na mesma obra, os autores afirmam, que dada a sua fragilidade, a criação do
conhecimento depende de um contexto promotor (‗ba‟ =espaço do conhecimento). Os
administradores precisam apoiar a criação do conhecimento em vez de controlar.
Se deixarmos de lado as formas manipulativas e autoritárias de tratar o
conhecimento e procurarmos entendê-lo dentro da abordagem da rede de significados,
que evidencia relacionamentos e cooperação, haverá condições de compreender melhor
as condições necessárias à convivência nas organizações, que leva a um trabalho
produtivo e menos estressante para os atores organizacionais (FREITAS; LEITÃO, 2004).
Melhores competências, habilidades e atitudes podem ser desenvolvidas em
ambientes estimulantes, e a gestão do conhecimento possui características que permitem
proporcionar esses ambientes (GOMES, 2009).
No entanto, Brito, Oliveira e Castro (2012) estudaram uma instituição pública e
verificaram que ela não propicia condições facilitadoras para a criação do conhecimento
organizacional, não estimula atividades criadoras, não reconhece o conhecimento tácito
dos colaboradores, não dispõe de recompensas e incentivos, não dissemina o
conhecimento explícito, nem tampouco o incorpora aos produtos e serviços. Portanto, a
organização que deveria ser o amplificador do conhecimento não fornece condições
facilitadoras para a criação do conhecimento, e por final, os grupos, que são os
sintetizadores, não participam. Por ter uma estrutura hierarquizada, o conhecimento tende
a ficar concentrado em feudos do conhecimento. Perceberam também que, apesar disso,
os gestores enxergavam a existência de práticas de geração do conhecimento. Contudo,
a sua pesquisa mostra que são apenas ações não interconectadas. Portanto, o estudo
concluiu que a instituição ainda funciona no modelo tradicional, apesar dos sinais de que
a Gestão do Conhecimento está se consolidando no seu meio.
Fernandes et al. (2015) defendem que análise dos fatores que inibem e dos que
facilitam pode contribuir para aprimorar a gestão do conhecimento. No seu estudo, esses
autores descrevem alguns fatores inibidores: no nível individual, o medo de se expor, a
crença que conhecimento gera poder, a personalidade centralizadora; no nível grupal, o
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estilo de liderança, os problemas ligados à confiança; no nível organizacional, a
intolerância aos erros, a falta de integração, o tamanho das unidades, a aludida
sobrecarga de trabalho associada à gestão do conhecimento. Encontraram também
fatores facilitadores: no âmbito da Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC), a
existência de portais ou sistemas de e-learning, a disponibilidade de estações de trabalho;
no âmbito da cultura organizacional, a adequação dos meios de compartilhamento, a
valorização do saber, o desenvolvimento de estímulos ao trabalho em equipe e troca de
ideias; no âmbito organizacional e processual, as equipes multidisciplinares/ temporárias/
autônomas; no âmbito das políticas e práticas de administração de recursos humanos, o
treinamento e o desenvolvimento pessoal e profissional. No contexto acadêmico, sugerem
investigação acerca da relação entre a sobrecarga de trabalho e gestão do conhecimento.
A GC prospera em contextos organizacionais positivos e pode desaparecer em
negativos. Diferentes barreiras e facilitadores surgem em diferentes tipos de
organizações. A tecnologia é apenas um dos fatores que afetam os processos de GC,
como também ocorre com os fatores sócio-organizacionais. Porém, mais do que
considerar fatores separadamente, é importante considerá-los como um ciclo de
influências recíprocas (PINHO; REGO; CUNHA, 2012).

2.2 COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL NO COMPARTILHAMENTO

Visando alcançar o objetivo intermediário, de identificar aspectos da comunicação
organizacional - atividade fundamental que permeia todo o processo de criação do
conhecimento - exploramos o campo da comunicação.
Indivíduos interagem em determinado contexto histórico e social, que influencia no
julgamento e comportamento; comunicam-se, compartilham informações e, a partir daí,
constroem conhecimento (BERGER; LUCKMANN, 1987).
O gerenciamento das conversações – diálogo, utilização de metáforas, narrativa –
tem sido visto como um promotor fundamental da criação do conhecimento, não sendo
possível examinar o conhecimento como socialmente construído, se o separarmos da
comunicação. A essência das atividades organizacionais reside na comunicação entre
membros e os não integrantes (fornecedores, clientes, etc.). Descobrir como facilitar a
comunicação é um promotor-chave para a criação do conhecimento – linguagem comum,
esclarecendo e evitando má interpretação, encorajando a comunicação ativa, criando ba
ou contexto. Uma boa conversação é berço do conhecimento social. O intercâmbio de
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ideias, pontos de vista e crenças que as conversações acarretam, permite o primeiro e
mais essencial passo para a criação do conhecimento: o compartilhamento do
conhecimento tácito. A gestão de conversação afeta não apenas o compartilhamento do
conhecimento tácito, mas também todos os demais subprocessos da criação do
conhecimento. Princípios da gestão de conversação: encorajar a participação, estabelecer
a etiqueta, editar a conversação, inovar a linguagem. (Von KROGH et al., 2000). Mais
ainda, a comunicação é o modo particular de reprodução dos sistemas sociais (FREITAS;
LEITÃO, 2004). Podem ocorrer conflitos, mas eles podem ser gerenciados de forma
construtiva, em discussões de ‗mente aberta‘, onde os protagonistas expressam
livremente seus pontos de vista, escutam e entendem os opostos, promovendo o conflito
construtivo. É necessário, portanto, aprofundar a nossa compreensão da dinâmica dessa
discussão de ‗mente aberta‘ e de suas condições promotoras

(TJOSVOLD; WONG;

FENG CHEN, 2014).
A gestão da conversação aparece como a segunda condição promotora do
conhecimento para Von Krogh et al.(2000). Nos estudos de Batista e Quandt (2015),
conforme se verá adiante, a primeira categoria - práticas relacionadas principalmente aos
aspectos de gestão de recursos humanos, que facilitam a transferência, a disseminação e
o compartilhamento de informações e conhecimento – apresenta 15 práticas, sendo 13
notadamente voltadas para a conversação. Por outro lado, Pais (2014) defende que as
interações no âmbito informal, nomeada o ‗quarto fator‘, ocorrem na organização e
promovem a construção social do conhecimento, emergente da prática discursiva e da
criação de uma linguagem comum e coletiva. No âmago das interações informais está a
prevalência da dimensão tácita do conhecimento que, em sua maior parte, dificilmente se
cria e se põe em prática em circunstâncias diferentes das que ocorrem em contatos
presenciais. Pretende-se, então, considerar nesta dissertação a ‗gestão da conversação‘
como a interseção entre os três estudos: os de Von Krogh et al.(2000); Pais (2014); e
Batista e Quandt (2015).
Trata-se de uma gestão simbólica do conhecimento que possibilita a
atribuição de sentido ao que se conhece e se faz e na qual, por meio de
utilização da prática discursiva, são construídas compreensões coletivas
acerca de acontecimentos organizacionais relevantes (PAIS, 2014, p. 204).
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A tecnologia é um meio possibilitador, não uma solução. Posto que o conhecimento,
intimamente ligado à pessoa que o desenvolveu; tem como meio, por excelência, os
contatos presenciais (interações face a face), pelo qual ele pode ser compartilhado, em
especial, a sua dimensão tácita; a comunicação apropria-se de sua essencialidade. As
representações formais assumem um papel limitado na gestão do conhecimento
organizacional. E de fato, deve-se evidenciar as interações sociais, no âmbito das quais o
conheciemnto é construído (PAIS, 2014).
A partilha do conhecimento permite que este se propague na organização, de forma
intencional - deliberado e consciente - e de forma não intencional - nas conversas,
histórias contadas, em pausas para o café (PAIS, 2014). Na forma intencional o
conhecimento é de natureza explicita, e na forma não intencional é, em sua maioria, de
natureza tácita (POLANYI, 1966).
A transferência de conhecimento deve ocorrer da forma mais desimpedida possível
e, como pessoas têm formas diferentes de se expressar, múltiplos canais devem reforçar
uns aos outros (TURBAN et al., 2004).
Cada organização deve estabelecer um processo de criação de significados
comuns, que utilize os canais da comunicação para disseminá-los, porquanto é essencial
disseminar de maneira sistemática informações sobre os benefícios, a política, a
estratégia, o modelo, o plano e as ferramentas (BÄCHTOLD, 2008). A análise da
comunicação

(intradepartamental,

interdepartamental

e

organizacional)

permite

compreender as formas de compartilhamento existentes e como os canais devem ser
trabalhados. Observa-se muitas vezes a falta de mecanismos que promovam o
compartilhamento de conhecimento entre os colaboradores. Os capacitadores da
comunicação podem ser um dos caminhos de melhoria da gestão do conhecimento,
visando integração entre setores, a troca de experiências para solução de problemas e a
criação de oportunidades (DAZZI; ANGELONI, 2008).
Segundo Takeuchi e Nonaka (2008), a teoria da criação do conhecimento é vista
como um processo dialético, que permite que várias contradições sejam sintetizadas por
meio de interações dinâmicas entre os indivíduos, a organização e o ambiente.
Reafirmam que o conhecimento é criado na interação entre seres humanos e o ambiente.
Entendem a empresa como um ser dialético – método de pensar e agir; modo de abordar
a verdade absoluta através do processo de examinar e negar verdades relativas. Ao
conceituarem o processo da criação do conhecimento como dialético, esses autores
afastam-se das teorias estáticas, que tratam a empresa como máquinas de
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processamento de informações e declaram uma primeira tentativa de incorporar a visão
dialética na teoria do conhecimento.
Vale notar que pesquisadores e teóricos do conhecimento organizacional não têm
enfatizado os elementos ligados à interação humana, embora muitas pesquisas empíricas
na área apontem para a comunicação. Porém, é evidente a variedade de formas como a
comunicação faz parte da complexa rede de processos de conhecimento organizacional.
Na prática comunicativa, fica reconhecida a importância das conexões (interação social),
que dependem, em parte, das tecnologias de comunicação. Fica assumida também, e
cada vez mais, a importância do contexto (diferentes tipos de conhecimento são usados e
valorizados em diferentes contextos). A maioria das pesquisas e teorias sobre o
conhecimento organizacional é alinhada com disciplinas de gestão, ciência da
organização e tecnologias de informação, bem mais do que com a disciplina de estudos
de comunicação. No entanto, existe uma massa crítica de pesquisadores da comunicação
que fizeram importantes contribuições para a área (CANARY; McPHEE, 2011).
A literatura passada e recente apresenta os seguintes campos de problemas –
áreas focais sobrepostas que indicam a natureza comunicativa dos processos de
conhecimento das organizações: 1) as práticas comunicativas – a abordagem baseada
em prática foi adotada por muitos estudiosos da comunicação organizacional devido à
natureza social e interativa do conhecimento; 2) as conexões comunicativas - os
estudiosos de comunicação organizacional e de disciplinas tecnológicas concentram-se
em pesquisar as conexões, em especial, as dificuldades envolvidas na integração de
membros organizacionais que compartem ações comuns, e que poderiam compartilhar
suas bases de conhecimento para desenvolver projetos valiosos; 3) as tecnologias
comunicativas - os estudiosos observaram que muitos têm a tecnologia como a panaceia
para todos os problemas relacionados ao gerenciamento, uso e compartilhamento de
conhecimento, sem levar em consideração processos sociais que funcionem de forma
concomitante; e 4) os contextos comunicativos - uma questão evidente é a importância do
contexto (CANARY; MCPHEE, 2011).
A interação nos grupos de trabalho pode ser a melhor fonte de contribuição para
o bom funcionamento no ambiente organizacional, não apenas para os recém-chegados,
mas também para membros mais experientes. Oportuno destacar que a socialização é o
processo pelo qual os recém-chegados são introduzidos na tarefa e nos elementos
sociais de uma organização, com o duplo propósito de facilitar a coordenação de
atividades entre trabalhadores, e moldar um formato padrão (Van MAANEN, 1989). A
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socialização formal se dá quando as organizações oferecem treinamento logo nos
primeiros dias, após ingresso dos novos colaboradores. A socialização informal, sob a
forma de interação do grupo de trabalho, é o meio mais eficaz para compartilhar
conhecimentos contextuais e profissionais (CANARY; McPHEE, 2011).
A digressão precedente sobre a interação humana leva a mencionar aqui, a
importância de um tipo de aprendizagem organizacional - a aprendizagem situada (LAVE;
WENGER, 1991), pois ela vê o agente, a atividade e o mundo como mutuamente
constitutivos. No que tange à gestão do conhecimento, essa visão levou a uma
contribuição importante para o tema deste projeto, pela sua ligação com o
compartilhamento do conhecimento: as comunidades de prática (WENGER, 2001). Uma
comunidade de prática é um conjunto de pessoas que ―compartilham uma preocupação,
problemas ou paixões sobre um tópico, e intencionam também compartilhar seus
conhecimentos e experiências‖ (WENGER; McDERMOTT; SNYDER, 2002, p. 4). As COP
são populares em organizações, por ser um mecanismo social para entender ou mesmo
criar conhecimento sem a limitação de soluções meramente cognitivas. A teoria das COP
e seus elementos fornecem meio para entender os processos centrais de comunicação de
conhecimento em grupos ou organizações. Erros de compartilhamento de conhecimento
são naturais. Gestores, líderes e membros de equipe podem reduzir os impactos
negativos dos erros, aprendendo com esses erros e criando condições que facilitem o
compartilhamento eficaz do conhecimento (CANARY; McPHEE, 2011).
Esses autores defendem que nenhum tipo de prática ou modelo de comunicação
é suficiente para explicar a constituição das organizações. Em vez disso, na busca de
entendimento, Canary e McPhee (2011) sugerem o estudo de quatro processos de
comunicação

organizacional,

fundamentalmente

diferentes:

1)

negociação

entre

membros; 2) autoestruturação reflexiva - os efeitos mediadores e constitutivos de uma
ampla gama de mecanismos formais (apesar de pesquisas enfatizarem efeitos limitantes
da estrutura formal); 3) a coordenação da atividade; e 4) o posicionamento institucional.
No trabalho de Brito et al. (2012), uma pesquisa em uma instituição pública
brasileira,

quando

da

análise

do

indicador

―compartilhamento

do

conhecimento/comunicação/relacionamento‖, percebeu-se que as pessoas apresentam
moderadamente capacidade de compartilhar conhecimento e experiências exitosas;
compartilham, também moderadamente, suas expertises para melhorar o trabalho e
agregar valor à missão da instituição.
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Para Guechtouli, Rouchier e Orillard (2013), os trabalhadores recém-chegados à
organização assumem papel diferenciado no processo de transferência direta de
conhecimento, constituindo-se em fontes adicionais de conhecimento e atuando como
intermediários, transmitindo rapidamente todos os conhecimentos recebidos para os
outros recém-chegados, tornando mais rápido o sistema de comunicação, pois os
especialistas mais antigos são questionados sobre tantos assuntos que não conseguem
dar conta de responder a todos. Os mesmos autores ressaltam que, por outro lado, em
situações que os colaboradores se comunicam de forma indireta, através de um fórum, os
recém-chegados nunca têm papel de transmissão, pois o próprio fórum possui essa
função.
Dependendo da possibilidade de o conhecimento ser codificado, Garicano e Wu
(2012) afirmam que diferentes modos de comunicação surgem, aprofundando a divisão
do trabalho, alavancando o talento gerencial e possibilitando explorar retornos crescentes
do conhecimento.
Em artigos de autores nacionais, a abordagem baseada na prática para apoiar a
criação, comunicação e uso do conhecimento tem seu valor comprovado, pelas
vantagens da consonância com sua dinâmica e natureza (SOUTO, 2013). Já Angeloni et
al. (2016) apontam que planos de comunicação devem apoiar a transferência do
conhecimento e a criação de uma visão compartilhada.
A troca de ideias e a interação entre as pessoas são fenômenos naturais, todavia
complexos. Lidar com a comunicação como se tivesse um papel quase acidental é uma
das principais fontes de prejuízos nas atividades organizacionais. Precisarmos realimentar
a consciência quanto à importância dos processos humanos de interação, com o
propósito de levantar falhas, e partir para a prevenção e solução dessas falhas (PASOLD,
2017).
O paradigma funcionalista considera a comunicação sob o prisma instrumental,
partindo da premissa de que o comportamento comunicativo pode ser observável, medido
e padronizado, preocupando-se com as estruturas formais e informais. Já a perspectiva
interpretativista entende as organizações como culturas socialmente construídas por meio
da comunicação e das interações entre as pessoas. Valoriza a criação de espaços para o
diálogo no ambiente de trabalho. A perspectiva crítica tem como base a teoria crítica, da
Escola de Frankfurt, denuncia a manipulação dos meios de comunicação. Além dessas
visões, outro paradigma aparece na teoria da complexidade de Edgar Morin – considera
ao mesmo tempo, o ser humano e a sociedade como multidimensionais (KUNSCH, 2014).
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A comunicação organizacional é compreendida em três dimensões - humana,
instrumental e estratégica - que ocorrem simultaneamente, mas com níveis de frequência
diferentes dependendo da organização.

A dimensão humana valoriza a comunicação

interpessoal, interna ou externamente à organização. Na dimensão humana, a
comunicação deve ser pensada de uma maneira crítica, não apenas como transmissora
de informações. A dimensão instrumental é mais presente nas organizações, e foca nas
ferramentas para transmitir a informação, não fazendo análise do cenário antes de criar
os instrumentos. Já a dimensão estratégica considera a comunicação um fator
estratégico, por meio dela, consegue se posicionar frente ao mercado e atingir seus
públicos estratégicos (KUNSCH, 2006).
A comunicação organizacional deve ser trabalhada sob a dimensão humana,
ultrapassando a visão meramente instrumental. No entanto, nem sempre encontramos
espaços favoráveis - caminho para a criação de organizações mais criativas, produtivas e
admiradas por seus públicos - para cultivar as comunicações em ambientes
organizacionais. Somente com a valorização humana será possível melhorar a
cooperação, o envolvimento e a qualidade de vida dos indivíduos. Em suma, a autora
ressalta a importância da humanização das organizações (KUNSCH, 2014).
Um campo acadêmico se constrói em meio a conflitos e conquistas, na busca do
reconhecimento público. Felizmente a área de Comunicação no Brasil está nesse
caminho, e deve avançar muito mais (KUNSCH; GOBBI, 2016). O estudo da comunicação
procura a compreensão dos processos, dos cenários e dos desafios de comunicar no
contexto de uma sociedade global (RUÃO; KUNSCH, 2014).
Embora a grande maioria das ações de implementação da gestão do conhecimento
esteja baseada em TIC altamente avançada, o gerenciamento prevalecendo essa
abordagem, certamente está longe de ser suficiente, pois as barreiras mais comuns são
sócio-organizacionais, e não tecnológicas. O compartilhamento de conhecimento depende
dos indivíduos, e a comunicação organizacional é um dos principais fatores de sucesso
das iniciativas de compartilhamento de conhecimento (NDLELA, 2014).
A obtenção do conhecimento requer a escolha de canais e de métodos de
comunicação que viabilizem a troca de mensagem seja por meio escrito, oral, face a face
ou on-line. Pessoas compartilham informação (pontos de vista, opiniões, fatos, know-how
e outros dados) com ou sem intermediação da tecnologia, através de canais
disponibilizados pelas organizações, em espaços físicos ou virtuais. É de fundamental
importancia que se promova a integração de aspectos técnicos e humanos da
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comunicação, quando se trata de compartilhamento do conhecimento - meio para o
atingimento de um fim, e, portanto, deve ser analisado dentro do contexto organizacional
onde ele acontece (NDLELA, 2014).
O contexto é central para a comunicação organizacional e, portanto, para o
compartilhamento de conhecimento. As estruturas hierárquicas da maioria das
organizações afetam o fluxo de comunicação entre funcionários em diferentes níveis
hierárquicos. A estrutura organizacional influencia o fluxo das comunicações e afeta
diretamente a capacidade de compartilhamento de conhecimento. As estruturas da
organização estabelecem parâmetros e limites para o fluxo de comunicação, seja
descendente, ascendente ou horizontal (NDLELA, 2014).
Convém levar em consideração as características do remetente e do receptor na
escolha de estratégias de compartilhamento de conhecimento, tendo em vista o
compartilhamento de conhecimento tácito e explícito. A saber: as características do
remetente incluem todos os problemas que afetam as capacidades e a disposição do
indivíduo para compartilhar conhecimento, como gênero, idade e carga de trabalho; e as
características do receptor incluem os problemas que podem afetar as capacidades de
absorção do receptor (NDLELA, 2014).
As iniciativas de compartilhamento de conhecimento devem, portanto, levar em
consideração os seguintes fatores: (a) humanos, (b) atributos organizacionais e (c)
tecnologias de informação e comunicação. Goldhaber (1993) observa que a comunicação
tem sido chamada "o sangue da vida da organização", "o fio que une o sistema"
(GOLDHABER, 1993, p. 4). Uma abordagem holística leva em conta o fato de que o
compartilhamento de conhecimento é um processo complexo que é afetado por vários
fatores que podem melhorar ou diminuir perspectivas de compartilhamento de
conhecimento (MARCHIORI; BULGACOV, 2012). As interações entre indivíduos situados
em vários níveis da organização ajudam a sustentar as práticas de compartilhamento.
Concluindo, a dinâmica da comunicação reflete a natureza: dos relacionamentos, das
tecnologias implantadas para apoiar e das práticas cotidianas (NDLELA, 2014). Em 1961,
Thayer já afirmava que o sucesso das organizações está diretamente relacionado ao
sucesso de seus esforços comunicativos.
A falta de satisfação com a comunicação - transparência das decisões e interação
entre unidades organizacionais - indica que os funcionários percebem que há falta de
vontade por parte da administração de compartilhar conhecimento. Permanece ignorado,
o lugar crucial da comunicação na vida organizacional, e especialmente na gestão do
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conhecimento. Em suma: permanece ignorada a necessidade da compreensão dessa
interdependência (PASCOE; MORE, 2005).
―A rigor, a esfera dos negócios humanos consiste na teia de relações humanas que
existe onde quer que os homens vivam juntos‖ (ARENDT, 2005, p.198). É nessa teia,
interconectados uns com os outros, que os indivíduos devem ser capazes de construir
sua trajetória. Consequentemente, a comunicação nas organizações tem uma importante
missão a cumprir.

2.3 GESTÃO DO CONHECIMENTO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

No intuito de alcançar o objetivo intermediário de identificar iniciativas de
comunicação

organizacional

associadas

ao

estímulo

do

compartilhamento

do

conhecimento que já aconteçam na FCRB, uma instituição federal, buscou-se estudar a
administração pública.
Os setores públicos, em todas as partes do mundo, buscam cada vez mais,
aumentar a qualidade dos serviços ofertados. A gestão do conhecimento clareia a
compreensão dos desafios, e apoia as tomadas de decisão (MOHAMMED, 2015). Mais
do que uma proposta teórica, é preciso criar condições capacitadoras para a promoção do
conhecimento organizacional (NONAKA; TAKEUCHI, 1997).
A Administração Pública influencia a sociedade, a cultura, a qualidade de vida;
influencia o sucesso e a viabilidade de uma sociedade. A GC contribui melhorando a
capacidade de realização da AP. Em suma, gerenciar conhecimento se tornou uma nova
responsabilidade da AP (WIIG, 2002).
No Brasil, encontramos publicações sobre a GC com o seu ápice nos anos 2000,
ficando evidente o interesse de diversas áreas pelo tema, reforçado pela criação da área
especifica ―Gestão da Informação e Conhecimento‖, em 2007, na ANPAD (Associação
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração). Os autores estrangeiros mais
referenciados nas publicações são Nonaka, Takeuchi, Davenport, Senge, Porter e
Stewart, que contemplam mais de 50% das citações. Dentre os autores brasileiros tidos
como referências nacionais, temos: Fleury, Terra e Alvarenga Neto. As principais fontes
de informação utilizadas nas referências são os livros, seguidos pelos periódicos
(CORREA; ZIVIANI; CHINELATO, 2016).
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O estudo da gestão do conhecimento no Brasil parece ter adquirido um
posicionamento mais crítico e avaliativo, e menos prescritivo e positivista. A GC parece
estar mais ligada à área de estratégia e aos estudos organizacionais – competências
individuais e organizacionais, estruturas em rede, modelos de gestão. Diversos grupos de
interesse, pouco interligados, buscam se apropriar do tema. Com isso, por um lado,
amplificam a difusão do movimento, mas, por outro, dificultam a gestão, tornando-a um
campo complexo e fragmentado. Aponta-se para a necessidade de um discurso
integrativo e apresentam-se as seguintes questões: desalinhamento das práticas,
multiplicação de iniciativas, conflitos entre áreas de planejamento e recursos humanos,
confrontos entre tecnologia da informação e alta gestão, falta de entendimento geral
acerca dos projetos e a respeito de técnicas de mensuração de resultados de GC
(CHERMAN; ROCHA-PINTO, 2013).
Batista (2004), em seu trabalho seminal sobre Gestão do Conhecimento no Brasil,
afirmam que, naquele ano, práticas de compartilhamento e transferência de conhecimento
já existiam na maioria das organizações públicas, mesmo sem que essas sequer
conhecessem o termo. No texto desse trabalho, esclarece que a finalidade da Gestão do
Conhecimento é melhorar o desempenho, e que a Gestão Pública é dividida em duas
áreas: Gestão Governamental e Gestão Organizacional. A primeira dedica-se aos
programas de governo, definidos para executar um conjunto de políticas públicas,
enquanto a segunda estuda como a organização pública gerencia os recursos para
cumprir sua missão institucional, de natureza técnica, para apoiar os governos na
execução de suas políticas públicas. Assim, a melhoria da gestão das organizações
públicas é fundamental para o êxito da gestão governamental.
A tese de que o papel da gestão do conhecimento no setor público é mais amplo
que no setor privado, e que transcende a finalidade de melhorar o desempenho
organizacional, cumprindo fundamental função na sociedade democrática e no
posicionamento do país na economia mundial, é fortemente defendida por Batista (2004).
De fato, gestão do conhecimento na área pública é bem mais que a agregação de
projetos, metodologias e ferramentas. Segundo esse autor, significa compromisso com a
transparência; visão integradora; uso eficaz de Tecnologias de Informação e
Comunicação; e, principalmente, foco nas necessidades dos cidadãos. As organizações
públicas devem gerir o conhecimento objetivando tratar, de maneira adequada e com
rapidez, os desafios inesperados; preparar cidadãos, organizações não governamentais e
outros atores sociais para atuar como parceiros do Estado na elaboração e na
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implementação de políticas públicas; promover a inserção social, a redução das
desigualdades sociais e um nível aceitável de qualidade de vida para a população. Indicase a construção, a manutenção e a ampliação do capital social e do capital intelectual das
empresas; visando a criação de uma sociedade competitiva na economia regional e global
por meio da educação dos cidadãos para que se tornem trabalhadores do conhecimento
(BATISTA et al., 2005).
Ou seja, enquanto o setor privado visa o lucro, o setor público - com seus princípios
básicos (eficiência, qualidade e efetividade social) e constitucionais (legalidade,
impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência) – busca, em última instância,
desenvolvimento econômico e social (BATISTA et al., 2005).
A Administração Pública representa uma área específica - um conjunto próprio de
leis, valores e cultura organizacional - com diferenças significativas com relação ao
mundo corporativo. Acredita-se que, para uma organização pública alcançar seu
potencial,

o

seu

conhecimento

deve

ser identificado,

coletado,

organizado

e

compartilhado (McNABB, 2007).
O estudo da Administração Pública não se apoia apenas no conhecimento de
técnicas e de processos, mas também em conhecimentos relacionados aos fatores
sociológicos, econômicos e históricos que podem dar, para cada país, um caráter
particular (DENHARDT, 2012).
Em 2011, com a instituição da Câmara de Políticas de Gestão e Desempenho, se
consolida reconhecimento da relevância do tema gestão do conhecimento para a
administração pública (BATISTA, 2012), conquanto Araujo, Mottin e Rezende (2013)
entendam que permanecemos no Brasil com poucas soluções, contextualizadas à nossa
realidade, sobre como gerar valor, reconhecer, evidenciar e mensurar o conhecimento.
Percebe-se

que

muitas

organizações

públicas

persistem

mantendo

fortes

características da administração clássica, com o conhecimento armazenado sob a forma
de padrões de comportamento regulares, estruturas inflexíveis (feudos do conhecimento)
e rotinas de trabalho rígidas. Tais estruturas dificultam o compartilhamento de
informações e prejudicam a retenção do conhecimento quando da transferência,
rotatividade e aposentadoria dos servidores, pois suas experiências pessoais não são
consideradas como fonte de conhecimento. Permanece, pois, o desafio de manter o
conhecimento dentro da organização, mesmo depois que um colaborador saia (BRITO;
OLIVEIRA; CASTRO, 2012).
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2.3.1 Focando nas Práticas de Compartilhamento
No que diz respeito às práticas de gestão do conhecimento, elas são voltadas para
produção, retenção, disseminação, compartilhamento e aplicação do conhecimento. Já o
sistema de gestão do conhecimento é o conjunto de práticas distintas e interligadas
visando melhorar o desempenho por meio de produção, retenção, disseminação,
compartilhamento e aplicação do conhecimento dentro do ambiente interno e na relação
destas com o mundo exterior. Quando há um sistema, a organização gerencia as práticas
de maneira interligada com uma finalidade clara: melhorar o desempenho organizacional.
Para isso, as práticas devem estar alinhadas com a missão e as estratégias
organizacionais (BATISTA, 2004).
Batista e Quandt (2015) analisaram as percepções de gestores quanto ao estágio de
implantação e o alcance pretendido de 41 práticas de GC – apresentadas adiante - dentro
de 81 organizações da administração pública federal. Compararam também os resultados
encontrados em outro estudo anterior, realizado em 2004. Em relação ao estágio de
implantação, classificaram-nas em três grupos distintos: a) as que possuem mais de 20
práticas implantadas; b) as que possuem de 11 a 20 práticas; c) as que possuem dez
práticas ou menos. Constataram que práticas vinculadas à tecnologia tendem a ser mais
adotadas, enquanto que as relacionadas à gestão de pessoas estão presentes entre as
mais implantadas, mas também entre as menos implantadas, em proporções
semelhantes. O trabalho desponta como uma orientação para gestores, na ocasião da
decisão de quais iniciativas mais adequadas às suas organizações.
Com relação aos tipos de práticas que predominam, entre as 20 com estágio mais
elevado de implantação, oito são relacionadas à gestão de pessoas, entre elas: fóruns e
listas

de

discussão,

educação

corporativa,

espaços

colaborativos

virtuais

e

compartilhamento de vídeos; sete relacionadas à tecnologia; e apenas cinco práticas
relacionadas aos processos. Entre as práticas que apresentaram estágio mais baixo de
implantação, encontram-se dez relacionadas aos processos; sete relacionadas a pessoas
e quatro relacionadas à base tecnológica de apoio à gestão do conhecimento. Quanto ao
maior alcance, aparecem oito de base tecnológica, seis ligadas a pessoas e seis ligadas
aos processos. Quanto ao menor alcance, nove foram relacionadas aos processos, nove
a pessoas e três à tecnologia. Constataram que as práticas vinculadas à tecnologia são
mais adotadas, e aos processos, menos. O resultado da comparação entre as pesquisas
de 2004 e 2014 mostra aumento da quantidade de práticas implantadas (BATISTA;
QUANDT, 2015).
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As 41 práticas identificadas por Batista e Quandt (2015) foram agrupadas em três
categorias: 1) práticas relacionadas principalmente aos aspectos de gestão de recursos
humanos, que

facilitam a transferência, a disseminação e o compartilhamento de

informações e conhecimento; 2) práticas ligadas primariamente à estruturação dos
processos, que

funcionam como facilitadoras de geração, retenção, organização e

disseminação do conhecimento organizacional; e 3) práticas cujo foco central é a base
tecnológica,

servindo de suporte à gestão do conhecimento organizacional, incluindo

automação da gestão da informação, aplicativos e ferramentas de Tecnologia da
Informação (TI) para captura, difusão e colaboração.

Quadro 4 - Práticas de Gestão do Conhecimento - Gestão de Recursos Humanos
Gestão do Conhecimento na Administração Pública: resultados da pesquisa IPEA 2014 - Práticas de Gestão do
Conhecimento
Espaços para discutir e compartilhar informações, ideias e experiências que
1-

Fóruns

presenciais

virtuais

e contribuirão

para

o

desenvolvimento

de

competências

e

para

o

aperfeiçoamento de processos e atividades da organização.
Grupos informais e interdisciplinares de pessoas unidas em torno de um
interesse comum. Auto-organizadas, a fim de permitir a colaboração de
pessoas internas e externas à organização; propiciam o veículo e o contexto
para facilitar a transferência de melhores práticas e o acesso a especialistas,

2- Comunidade de prática ou bem como a reutilização de modelos, do conhecimento e das lições
comunidade de conhecimento aprendidas.
Técnicas utilizadas para descrever assuntos complicados, expor situações,
comunicar lições aprendidas, ou interpretar mudanças culturais. Relatos
3- Narrativas

retrospectivos de pessoas envolvidas nos eventos narrados.
Modalidade de gestão do desempenho. Um mentor observa, analisa,
retroalimenta a execução de atividades, no intento de modelar as competências

4- Mentoria

de um indivíduo ou grupo.
Processo planejado de orientação, apoio, diálogo e acompanhamento. Similar à

5- Coaching

mentoria, mas o coach não participa das atividades.
Educação continuada com vistas à atualização do pessoal em todas as áreas
da organização, de maneira uniforme, sob a forma de universidade corporativa,

6- Educação corporativa

ensino a distância, etc.
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Unidade organizacional dedicada a promover a aprendizagem ativa e contínua
dos colaboradores. Programa de educação continuada, cursos técnicos e
palestras que visam desenvolver tanto comportamentos e conhecimentos mais
7- Universidade Corporativa

amplos, como habilidades técnicas mais específicas.
Maneira simples de ajudar um grupo de pessoas a gerar ideias. O processo é
dividido em duas fases: divergência (todas as ideias são aceitas como válidas)
e convergência (participantes analisam criticamente as ideias,

8- Brainstorming

identificam

pontos positivos antes de ver os aspectos negativos).
Técnica utilizada por equipes de projeto. Solicitar assistência de colegas e de
especialistas. Processo conhecido como "aprender antes de fazer", ou seja,
obter conhecimento antes de iniciar um projeto. A equipe de projeto e os
convidados discutem problemas e propõem soluções. A equipe de projeto
recebe insights dos colegas, e convidados ganham porque passam a conhecer

9- Assistência de colegas

mais sobre o assunto, o projeto e seus membros.
Técnica usada por equipes de projeto para promover a aprendizagem durante o
processo de trabalho. A revisão de aprendizagem pode ocorrer após qualquer

10- Revisão de aprendizagem evento, atividade curta ou parte de uma atividade.
Técnica para avaliar e captar lições aprendidas, quando um projeto chega ao
fim. Permite descobrir o que aconteceu, porque aconteceu, manter pontos
fortes, eliminar pontos fracos, aproveitar oportunidades de melhoria. Debate
informal com os principais participantes. Maximiza o aprendizado ao permitir
11- Revisão pós-ação

um ambiente onde líderes e membros podem conversar honestamente.
Quando pessoas compartilham ou criam conhecimento, elas normalmente
interagem com outras pessoas por meio de comunicação face-a-face (fazem
perguntas, dialogam, discutem). O espaço físico é onde esse tipo de interação

12-

Espaços

colaborativos ocorre. Se bem planejado, pode facilitar a interação; promover trabalho

físicos

colaborativo, bem como a criação e compartilhamento do conhecimento.
Permite o trabalho conjunto entre pessoas, independentemente de onde elas
estão fisicamente. Isso significa a capacidade combinada de compartilhar

13-

Espaços

documentos,

editar

de

conferências.

Principais

maneira
benefícios:

colaborativa
1)

permite

e

realizar

acessar

áudio/vídeo
os

melhores

colaborativos especialistas; 2) reduz despesas de viagens; 3) permite que pessoas trabalhem

virtuais

no horário e local de sua preferência e/ou possibilidade.
Maneira de realizar uma discussão em grupo para compartilhar e refletir
pensamentos e insights. O objetivo não é levantar críticas. Normalmente leva a

14- Café do conhecimento
15-

Compartilhamento

insights mais profundos e a um compartilhamento mais intenso.
de Publicação de conteúdo na forma de vídeo, para um público específico ou para

vídeo
todos. Sítios compartilham conteúdo e permitem algum nível de debate.
Fonte: Adaptado de Batista e Quandt (2015).
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A segunda categoria compreende 15 práticas relacionadas primariamente aos
processos organizacionais que facilitam a GC, sumariadas no Quadro 5.

Quadro 5- Práticas de Gestão do Conhecimento - processos organizacionais
Gestão do Conhecimento na Administração Pública: resultados da pesquisa IPEA 2014 - Práticas de Gestão do
Conhecimento
Identificação e difusão - inclui o contexto onde podem ser aplicadas.
1- Melhores práticas
2- Benchmarking interno e
externo

Documentadas por meio de banco de dados, manuais, etc.
Busca sistemática das melhores referências (processos, produtos e serviços)
para comparação.

3- Memória

Registro do conhecimento organizacional (sobre processos, produtos, serviços

organizacional/lições

e relacionamentos com clientes). A gestão de conteúdo mantém atualizadas as

aprendidas/banco de

informações, ideias, experiências, lições aprendidas e melhores práticas

conhecimento

documentadas.

4- Sistemas de inteligência

Tratam da transformação de dados em inteligência, com objetivo de apoiar a

organizacional/ inteligência

tomada de decisão. O conhecimento obtido de fontes internas e externas,

competitiva

formais e informais, é documentado e armazenado para facilitar o acesso.
Tratam da elaboração de mapas ou árvores do conhecimento, descrevendo

5- Mapeamento ou auditoria
do conhecimento
6- Sistemas de gestão por
competência
7- Banco de competências
organizacionais

fluxos. Registro do conhecimento organizacional sobre processos, produtos,
serviços e relacionamento com clientes.
Visam determinar as competências essenciais à organização, avaliar a
capacitação interna, e definir os conhecimentos e habilidades necessários.
Repositório de informações sobre a localização de conhecimento, incluindo
pessoas ou equipes detentoras de determinado conhecimento.

8- Banco de competências
individuais/banco de
talentos/páginas amarelas

Repositório de informações sobre a capacidade técnica, artística e cultural das
pessoas (ensino formal, treinamento, experiências, habilidades).
Mapeamento e gestão dos ativos do conhecimento: 1) ativos de mercado, 2)

9- Gestão do capital

ativos humanos, 3) ativos de propriedade intelectual, 4) ativos de infraestrutura,

intelectual/gestão dos ativos

5) ativos de relacionamento. Obs: recursos disponíveis de difícil qualificação e

intangíveis

mensuração, mas que contribuem para os processos produtivos e sociais.
Captar de maneira coletiva e sistemática as lições aprendidas e as ideias que
estão surgindo. Ferramentas pessoais: 1) computador, 2) blogs, 3) gravador, 4)

10- Captura de ideias e de
lições aprendidas

filmadora. Ferramentas coletivas: 1) salas de bate-papo eletrônico, 2) intranet,
3) wikis, 4) redes sociais, 5) videoconferência.
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Técnica que possibilita a organização estrutural: 1) informação, 2) documentos
e 3) bibliotecas. A estrutura ajuda as pessoas a navegar, armazenar e
recuperar. A taxonomia permite organizar dados, informações e conhecimento
de maneira intuitiva. Sistema de classificação para o capital intelectual da
11- Taxonomia

organização.
Servem para preservar, gerenciar e alavancar a memória organizacional. Obs:

12- Bases de conhecimento

o conhecimento crítico tem grande impacto no desempenho organizacional.
Servem para preservar, gerenciar e alavancar a memória organizacional. Em
geral, um repositório de conhecimento conterá mais que documentos (sistemas

13- Construção de

de gestão de documentos), dados (banco de dados) ou registros (sistema de

aglomerados (“clusters”) de

gestão de registros). Um repositório contém conhecimento valioso, uma mistura

conhecimento/ repositórios do de conhecimento tácito e explícito, baseada nas experiências dos indivíduos
conhecimento

que são ou foram parte daquela organização.
Questionário de pesquisa para ajudar organizações a realizar uma breve

14- Instrumento de avaliação

autoavaliação do grau de maturidade em GC. A organização precisa saber

do grau de maturidade em GC seus pontos fortes e oportunidades de melhoria, para direcionar seus projetos
- IPEA 2012

de GC e lidar com os problemas de conhecimento identificados na avaliação.
Instrumento de avalição que permite à organização conhecer seu grau de
maturidade em GC, identificar áreas chave, etc. Método desenvolvido pelo

15- Organizational Knowledge Instituto do Banco Mundial. Conta com três elementos básicos: 1) pessoas, 2)

Assessmet (OKA)

processos, 3) sistemas
Fonte: Adaptado de Batista e Quandt (2015)

A terceira categoria engloba um conjunto de 11 práticas ou ferramentas, cujo foco
central é a base tecnológica e funcional que serve de suporte à gestão do conhecimento
organizacional, elencadas no Quadro 6.

Quadro 6 - Práticas de Gestão do Conhecimento - Base Tecnológica
Gestão do Conhecimento na Administração Pública: resultados da pesquisa IPEA 2014 - Práticas de Gestão do
Conhecimento
Ferramentas de colaboração. Espaço web de integração, ambiente de trabalho
e repositório de conhecimento para a organização (departamentos) e seus
colaboradores, propiciando acesso a todas as informações e aplicações
relevantes, e também plataforma para comunidades de prática e redes de
1- Portais, intranets e
extranets

conhecimento. Nos estágios mais avançados, permite customização e
personalização da interface para cada um dos colaboradores.
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Sítio na rede mundial de computadores na forma de jornal (texto, fotografias,
2- Blogs

áudios, vídeos) produzido por um único autor ou uma equipe de autores.
Grupo de pessoas que compartilham uma área de interesse comum. Os

3- Serviços on-line de redes
sociais

serviços compreendem: 1) encontrar pessoas, 2) organizar grupos, 3)
compartilhar conteúdos.

4- Voice and voice-over-

Transmissão de sinais de áudio e vídeo entre computadores, utilizando

internet protocol (VOIP)

conexão de banda larga e equipamentos (webcan, fone de ouvido)

5- Ferramentas de busca
avançadas

Disponibilizadas na maioria dos mecanismos de busca, como o Google,
melhoram a qualidade dos resultados das buscas.
Automação de processos de controle interno, nos quais os documentos,
informações e tarefas passam de colaborador para colaborador, seguindo uma
determinada hierarquia e de acordo com um conjunto pré-estabelecido de

6- Sistemas de workflow

regras, para simplificar e agilizar os negócios.
Pesquisa contínua dos conteúdos. Representação dos processos de seleção,

7- Gestão de conteúdo

captura, classificação, indexação e depuração de informações.

8- Gestão eletrônica de

Adoção de aplicativos de controle e emissão, edição e acompanhamento,

documentos (GED)

distribuição, arquivamento e descarte de documentos.

9- Data warehouse

Tecnologia de rastreamento de dados com arquitetura hierarquizada em bases

(ferramenta de apoio)
10-Data mining (ferramenta
de apoio)

relacionais, permitindo manipulação de grandes massas de dados.
Mineradores de dados com alta capacidade de associação de termos,
permitindo garimpar temas específicos.
Classe de ferramentas que automatizam as funções de contato com o cliente.

11- Customer relationship

Objetivam manter um bom relacionamento com clientes, armazenando e inter-

management (gestão de

relacionando, de forma inteligente, informações sobre atividades e interações

relacionamento com o cliente) cliente-empesa.
Fonte: Adaptado de Batista e Quandt (2015)

As práticas de Gestão de Recursos Humanos (GRH) e as de Tecnologia de
Informação e Comunicação (TIC) estão bastante correlacionadas, e têm uma influência
significativa tanto no desempenho financeiro quanto na competitividade da empresa. As
descobertas também indicam que as práticas de TIC melhoram o desempenho financeiro
somente quando são acopladas às práticas de GRH. Por isso, é de fundamental
importância o uso da combinação de meios sociais e técnicos para a gestão do
conhecimento (ANDREEVA; KIANTO, 2012).
Balbino, Nunes e Queiroz (2016) adotam o Modelo de Maturidade de Gestão do
Conhecimento para a Administração Pública, desenvolvido por Batista, com a finalidade
de estudar Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), numa pesquisa
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exploratória e descritiva. Concluíram que adoção de práticas é embrionária - ainda em um
nível inicial de maturidade, e voltadas à tecnologia. Apesar de os IFs terem suas
estruturas pautadas num critério legislativo comum (Lei n.º 11.892/2008), a administração
se mostra heterogênea, vez que grande parte das instituições desconhece o assunto em
questão. Balbino et al. (2016) atribuem a isso a ineficiência e a ineficácia dos IFs. Afirmam
que a GC demanda participação ativa dos agentes, além de disposição para alterar
hábitos individuais e rotinas organizacionais. Essas instituições se encontram inseridas
num processo de desafios na busca por uma forma gerencial apta a atender às
peculiaridades deste setor de ensino, mas a persistência de modelos gerenciais
inadequados aponta para a necessidade dessa transitoriedade, em busca de um novo
modelo de gestão, que contemple mais ênfase na Gestão do Conhecimento.
Alvarenga Neto (2008) investigou a GC em três grandes organizações brasileiras, a
partir de dois pressupostos básicos: (i) que a maior parte do que é referido ou chamado
de GC é na verdade ‗Gestão da Informação‘ (Information Management – IM), porém a GC
é mais que simplesmente IM, pois incorpora criação, uso e compartilhamento da
informação e do conhecimento; (ii) que é necessário um modelo conceitual formulado com
base em três concepções: (a) concepção estratégica de informação e conhecimento; (b) a
introdução desta estratégia nos níveis táticos e operacional por intermédio de abordagens
gerenciais e ferramentas de tecnologia da informação; e (c) a criação de um espaço
organizacional para conhecimento. Esse autor analisou as concepções, motivações,
práticas e resultados da GC nas três organizações e seus achados confirmaram as
pressuposições, e apontaram para a necessidade de repensar as práticas de
gerenciamento; e de criar um contexto que favoreça a criação, o uso e o
compartilhamento da informação e do conhecimento.
Para Borba, Knoll e Todescat (2013), a organização recebe informações do
ambiente, a partir de diversas fontes, e cabe aos indivíduos, com processos e métodos,
interpretarem, selecionarem e reterem os dados, transformando-os em informações para
guiar a construção do conhecimento. Na ocasião da pesquisa, o Centro estudado não
possuía estrutura formal responsável pela GC, mas algumas práticas já estavam
incorporadas (estruturas tecnológicas, política de proteção do conhecimento, incentivo
para trabalhar com outras pessoas, formação de grupos e modelagem por processo).
Embora os autores considerassem positiva a atitude de assumir riscos, o critério ‗pessoas‘
apresentou o escore mais baixo. Sugeriram fomentar o compartilhamento das melhores
práticas e a retenção do conhecimento dos funcionários que saem. Essas sugestões são
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também corroboradas por Garcia e Coltre (2017), que demonstram a importância da GC
para a retenção da força de trabalho na indústria nacional.
Dailey (2014) recomenda fortemente o uso da narrativa, sugerindo utilizar a
recorrência de uma estória como ponto de partida para a investigação da vida cultural, e
descreve como o significado de uma estória pode mudar ao longo do tempo. Quando as
pessoas repetem estórias, alguns indivíduos podem interpretar uma narrativa de
estabilidade, enquanto outros podem ouvi-las como uma pitada de mudanças.
Há uma heterogeneidade no uso das práticas. Enquanto algumas unidades
organizacionais parecem utilizar largamente essas ferramentas, como Engenharia de
Produtos e Tecnologia da Informação, outras parecem utilizá-las pouco, como
Manutenção e Logística. É imprescindível que exista uma coordenação integrada das
atividades relacionadas à gestão do conhecimento. É indispensável que a organização
proporcione estrutura adequada para que colaboradores tenham condições de realizar o
compartilhamento do conhecimento com sucesso (HENRIQUES; ANTUNES; MACKE,
2013).
Na construção da sociedade do conhecimento, as instituições públicas, precisam
cumprir muitas tarefas, tais como: adotar novas tecnologias, manter serviços amplamente
disponíveis e investimentos direcionados para a educação de qualidade. (BESSA; NERY;
TERCI, 2003)
Por fim, destaca-se que mais que adotar práticas, as organizações devem implantar
sistemas integrativos com o objetivo claro de melhorar o desempenho, visando assegurar
a qualidade dos serviços públicos (BATISTA, 2004).

2.3.2 Cultura Organizacional
Avistando atingimento do objetivo central de descrever qual a percepção que os
servidores têm sobre a comunicação organizacional como condição promotora do
compartilhamento do conhecimento, no âmbito da Fundação Casa de Rui Barbosa, fez-se
uma visita ao tema cultura organizacional, considerado norteador da trajetória de análise
das evidências da pesquisa de campo.
O senso comum defende que os valores e crenças iluminam a percepção humana, e
a cultura organizacional patenteia as condições facilitadoras e as iniciativas de
compartilhamento.
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Para Schein (1997, p. 12), cultura organizacional é definida como ―um padrão de
suposições compartilhadas, que um grupo desenvolveu ao aprender como resolver os
problemas de adaptação externa e de integração interna, e que por funcionarem bem, são
considerados válidos, e ensinados aos novos membros como perceber, pensar e sentir‖.
Em suma, cultura é aprendida, transmitida e lentamente mudada. Para esse autor,
existem diferentes níveis pelos quais a cultura pode ser entendida: artefatos visíveis,
valores e pressupostos básicos, que geralmente são inconscientes, e determinam como
os membros do grupo percebem, pensam e sentem. Tais pressupostos, que podem até
ser incompatíveis e inconsistentes, se transformam em paradigmas culturais para orientar
a ação humana.
A cultura organizacional precisa criar um ambiente favorável ao compartilhamento do
conhecimento, tornando-o um valor essencial. Da cultura de uma organização depende a
capacidade de aprender, de desenvolver memória e de compartilhar conhecimento. O
aprendizado e a memória organizacionais dependem muito mais das questões pessoais
que da tecnologia. Daí advém, portanto, a importância do comprometimento da alta
direção e do uso de métodos de motivação para estimular os colaboradores a contribuir
com o seu conhecimento (TURBAN et al., 2004).
Partindo do princípio que conhecimento é conhecimento humano, os funcionários,
por serem os depositários de parte fundamental do conhecimento útil, necessitam receber
especial atenção das organizações. Para tanto, a aprendizagem organizacional abre
espaço para maiores contribuições dos funcionários e, consequentemente, para sua
maior responsabilização e motivação (CANARY; McPHEE, 2011). As organizações que
estão desenvolvendo práticas de gerenciamento de conhecimento devem afirmar haver
um compromisso organizacional e basear suas políticas de desenvolvimento de pessoal
em uma cultura centrada no conhecimento (CARDOSO; MEIRELES; FERREIRA
PERALTA, 2012). Os impasses com que se defrontam as organizações exigem o
conhecimento

entremeado

por

indagações

antropológicas.

Surgem

questões

fundamentais: o que mudar, o que preservar, como mudar? Essas indagações colocam a
cultura organizacional sob novas luzes, requerendo revisão de propostas metodológicas e
das teorias que as sustentaram até aqui (FLEURY; SHINYASHIKI; STEVANATO, 1997).
Gestão do conhecimento é um processo que depende do contexto sociocultural,
exigindo a construção de um cenário colaborativo, com novos paradigmas, formas de
pensar e de agir, o que desafia o status quo. A problemática da resistência à mudança
organizacional envolve dinamismo das relações entre grupos e indivíduos, requerendo
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uma leitura do fenômeno da cultura organizacional em sua relação com a gestão do
conhecimento (OLIVEIRA et al., 2016).
O compartilhamento de conhecimento é fortemente influenciado por culturas
específicas - padrões e normas sociais facilitam ou restringem as práticas dos indivíduos.
Percebe-se

a

cultura

influenciando

diretamente

a

comunicação

organizacional,

observando o significado simbólico das conversas do dia a dia (NDLELA, 2014). Em
suma, a GC requer a existência de uma cultura organizacional orientada para a criação,
compartilhamento e aplicação do conhecimento (PAIS, 2014).
A GC depende mais dos esforços para mudar a atitude de servidores e gestores e
menos de novos processos e ferramentas. Boas práticas de GC podem ser ampliadas se
houver confiança entre servidores e gestores; espírito de equipe; e ambiente cultural e
organizacional estável. Em síntese, a GC se constitui em um grande desafio para a
Administração Pública, devido não só às barreiras já apontadas mas também ao problema
da descontinuidade na troca de governos (BATISTA et al., 2005).
Neste trabalho, a cultura é pensada, refletindo que
Não existe ilusão sem desejo, nem crença sem fé. Enquanto o lugar do
projeto, do sonho, da fantasia, do desejo de construir, o imaginário é por
excelência o espaço da representação, do simbólico, a partir do qual é
possível construir-se alguma coisa (FREITAS, 1997, p.295).

Numa cultura forte, mais difícil é incorporar a mudança. Quanto maior o orgulho do
―time‖, menor a possibilidade de se aprender com o que vem do exterior. Em suma, a
cultura é um instrumento de controle não somente para o indivíduo, mas também para a
organização (FREITAS, 1997).
Uma estrutura organizacional flexível tende a não armazenar conhecimento em
repositórios centrais, o que amplia a nossa compreensão do papel desafiador dos
gerentes intermediários e a revela a importância do desenvolvimento de competências
(TIPPMANN; SCOTT; MANGEMATIN, 2014).
A estrutura organizacional é responsável por habilitar o fluxo e criar mecanismos
para a integração dos indivíduos – com suas crenças, valores, diversidade de
experiências, qualificações, tarefas e posições hierárquicas. Outro aspecto que promove a
integração de indivíduos e o compartilhamento do conhecimento tácito é o trabalho em
equipe (GONZALEZ; MARTINS, 2015).
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Ambientes organizacionais agradáveis e estimulantes propiciam desenvolvimento
das melhores competências, habilidades e atitudes e servem de subsidio para os interrelacionamentos (GOMES, 2009).
A cultura organizacional, repositório de conhecimento, condiciona a forma de agir e
de se comportar dos indivíduos. Quando voltada para o conhecimento, estimula a
disseminação de conhecimento entre os indivíduos (GONZALEZ; MARTINS, 2015).
A gestão do conhecimento depende da cultura organizacional, da boa vontade e da
confiança. Logo, é pertinente à gestão de pessoas estimular comportamentos e atitudes
individuais desejadas, ou seja, fomentadoras da confiança (RIGO; SOUZA FILHO;
SOUZA, 2007).
Brito et al. (2012) perceberam que a instituição por eles estudada apresentava
fragilidade em conseguir que as pessoas contribuam com o conhecimento, de modo que
todos tivessem acesso ao saber. Perceberam também, que a instituição encorajava pouco
a criatividade e a participação das pessoas para disseminação do conhecimento. Sob
outra perspectiva, os funcionários costumam compartilhar conhecimento com um colega
de trabalho, mesmo que isso signifique um trabalho informal adicional, numa tendência
geral dos empregados de apresentar comportamentos de ‗papel extra‘. Tal fato evidencia
como alguns desempenhos não são reconhecidos pelo esquema formal de incentivos
(CHENG; COYTE, 2014).
Embora os sistemas de gestão de recursos humanos tenham sido tema de pesquisa
há mais de duas décadas, os sistemas de gerenciamento de conhecimento aplicados à
gestão de recursos humanos são relativamente novos para a Academia. Com o
gerenciamento de conhecimento, os sistemas funcionais tornam-se inteligentes,
facilitando a tomada de decisão (ZHANG et al., 2012).
Como a liderança do conhecimento opera para mobilizar pesquisas de gestão? A
‗vontade de saber‘ ativa e sustenta o desenvolvimento da pesquisa gerencial. Acreditase, assim, que o envolvimento pessoal intensivo e sustentado dos gerentes na pesquisa
de gestão - especialmente em níveis de pós-graduação - é um aspecto importante na
mobilização do conhecimento (FISCHER et al., 2016).
Desde o início do século passado, quando nasceram os primeiros estudos da
administração científica, com os engenheiros Taylor e Fayol, a administração vem
recebendo contribuições de diversas áreas do conhecimento. Em seguida aos
engenheiros, vieram economistas, biólogos, antropólogos, sociólogos, psicólogos e
cientistas políticos. Se, por um lado, essa diversidade de saberes constitui um grande

65

instrumental para descrever a realidade organizacional, também pode favorecer a
dispersão nas análises dos problemas organizacionais. Compreender as pessoas tem
sido uma necessidade crescente, tanto para os executivos quanto para os estudiosos da
administração. Contudo, essa compreensão não pode prescindir de instrumentos de
diagnóstico e de gestão do comportamento organizacional, que abordam conceitos de
percepção individual sobre as organizações, tais como

poder, cultura, clima,

comprometimento, confiança e contexto de trabalho (SIQUEIRA, 2002).
O campo do comportamento organizacional foi criado na década de 60 por
pesquisadores britânicos como disciplina emergente, que se apoiaria em outras
disciplinas já convencionais como Psicologia, Sociologia e Economia, devendo formar
uma área de teorização e pesquisa em que as atividades organizacionais seriam o objeto
de estudo e não um contexto para onde conhecimentos seriam simplesmente transferidos
e aplicados. Da Psicologia Industrial/Organizacional vieram proposições teóricas sobre as
variáveis ‗satisfação no trabalho‘ e ‗comprometimento organizacional‘; da Sociologia, os
temas de cultura e poder nas organizações; da Ciência Política foram incorporados os
conhecimentos sobre conflitos e política nas organizações. Dentro do campo do
comportamento organizacional, as unidades de análises podem ser: o indivíduo,
grupos/equipes de trabalho ou a organização como um todo. Surgiram muitas críticas às
pesquisas nesta área, uma delas argumentando que os estudiosos têm se contentado em
analisar relações entre variáveis através de medidas que aferem a percepção dos
trabalhadores sobre atributos organizacionais, sem buscar obter dados sobre estas
variáveis através de outros procedimentos que permitam acesso direto a informações documentos oficiais da organização ou o conteúdo formal do que apregoam gerentes e
diretores - evitando, assim, o crivo perceptivo dos trabalhadores (SIQUEIRA, 2002).
Os seres humanos buscam realizar desejos e torná-los fonte de prazer. Em busca
de aumentar o comprometimento organizacional, as organizações insistem em tentar
adaptar as atividades desenvolvidas pelos trabalhadores

(GOMES,

2009).

As

organizações podem desempenhar influência nas emoções em vários níveis e devem
desenvolver iniciativas de recursos humanos para cultivar a gratidão dos colaboradores
(FEHR et al., 2017).
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Uma conceituação apropriada do comprometimento considera que ele
provém de um elo emocional ou intelectual que une o indivíduo à
organização, do desejo intenso de participar e da concordância tácita em
rejeitar outras opções de investimento. O comprometimento aparece em
várias formas, cada uma das quais com corolários diferentes para o
relacionamento entre indivíduos e organização (DAVENPORT, 1999, p. 24).

Uma das maneiras de satisfazer os desejos dos indivíduos é entrelaçar os seus
objetivos pessoais aos objetivos da organização. Consequentemente, "o trabalhador
comprometido e engajado atua a favor da empresa, recebe a recompensa e aí continua a
agir em beneficio da organização" (DAVENPORT, 1999, p. 37). Esse autor enfatiza
aspectos que favorecem o comprometimento dos colaboradores: oportunidades de
desenvolvimento; respeito à individualidade; estímulo dos superiores; remuneração e
condições de trabalho.
Pessoas que assumem novos papéis em uma organização (ingresso, promovido,
rebaixado, transferido de local), adquirem o conhecimento social para realizar um trabalho
específico, de formas diferentes, não apenas porque elas são diferentes - aprendizagem
cognitiva e adaptação emocional - mas também porque as estratégias de processar
pessoas são diversificadas. ―E, semelhantemente às variações do molde de um escultor,
certas formas de socialização organizacional produzem resultados notadamente
diferentes‖ (Van MAANEN, 1989, p. 45).
A administração pode escolher estratégias de processar pessoas (explícita treinamento, orientação direta; ou implícita - precedentes assumidos como certos no
passado, sem orientação direta), partindo de três pressupostos: 1) pessoas em estado de
transição se encontram em situação de ansiedade, e buscam entender as exigências
sociais o mais rápido possível; 2) colegas, superiores, subordinados, clientes e outros
participantes do trabalho podem: apoiar, orientar, pressionar, e até mesmo confundir; 3) a
produtividade de qualquer organização depende em grande parte da maneira que os
novatos ocupantes de certos cargos vão executar seu trabalho (Van MAANEN, 1989).
A tarefa mais urgente de alguém que passa por uma transição é construir um
conjunto de normas e interpretações; desenvolver algumas crenças e princípios. Um
novato não é uma tábua rasa, no entanto as organizações tem o poder de moldar os
desempenhos e ambições de seus membros (Van MAANEN, 1989).
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2.3.2.1 Valores e crenças
Conceituando valores e crenças: "Crenças são afirmações de fato, acerca do modo
que as coisas são. Valores são estados preferidos acerca de como as coisas deveriam
ser" (SCHNEIDER; BARSOUX, 1997, p. 25). Valores constituem a essência da cultura
organizacional, e orientam a tendência a preferir certo estado de coisa a outro. Ao
interpretar afirmações de pessoas sobre valores, é indispensável diferenciar valores
desejáveis dos valores desejados. Valores desejáveis se referem a como as pessoas
pensam que o mundo deve ser, ao passo que os valores desejados se referem ao que as
pessoas querem para si mesmas (HOFSTEDE, 1997).
Segundo Oliveira, Oliveira e Lima (2016), a gestão do conhecimento é influenciada
pelas crenças e valores dos indivíduos que constroem as organizações, e exige liderança,
habilidades para trabalhar com os limites culturais e capacidade de perceber as
diferenças.
Os valores pessoais contribuem para a formação dos grupos, de seus interrelacionamentos, e também da relação entre indivíduo e organização. Por isso, eles têm
sido motivo de estudos na psicologia, sociologia, filosofia, administração e antropologia.
Já no século V a.C., os filósofos gregos refletiam sobre a natureza dos valores e
Aristóteles tentava entender e distinguir os valores universais dos valores particulares.
Nos dias de hoje, reconhece-se que as organizações influenciam valores particulares e
são influenciadas pelos valores dos indivíduos que as integram (GOMES, 2009).
Brito et al. (2012), ao analisar o resultado do indicador ―Valores‖ em sua pesquisa,
assinalaram que na percepção dos gestores, não há um esforço para alinhar os valores
formais e informais.
As complexidades humanas nas formas de comunicar, de perceber o mundo, de
processar informações, de se relacionar com os outros precisam ser consideradas para
que o processo de compartilhamento seja abrangente e motivado. Crenças pessoais
podem prejudicar a comunicação, ocultando parte do conteúdo lógico e emocional, muitas
vezes freando o livre compartilhar e afetando as inter-relações. Um ambiente integrado,
sem medo de exposição ou competição, desenvolve a intimidade capaz de gerar
segurança para o compartilhamento (RABELO; FERENHOF; SELLIG, 2012).
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No Quadro 7, destacados os referenciais teóricos utilizados na produção dos
instrumentos de pesquisa.

Quadro 7 – Sustentação Teórica e Instrumentos de Pesquisa
Objetivos Intermediários
Condições capacitadoras de um contexto
propício à comunicação organizacional.

Sustentação Teórica

Instrumento de Pesquisa

Takeuchi e Nonaka (2008) e
Von Krogh et al. (2000).

Apêndice 2 / blocos 1 e 2

Aspectos da comunicação organizacional,
notadamente relacionados ao gerenciamento

Pais (2014) e Von Krogh et

de conversações.

al. (2000).

Apêndice 2 /bloco 3

Iniciativas de comunicação organizacional
associadas ao estímulo do compartilhamento
do conhecimento.
Fonte: elaboração própria

Batista e Quandt (2015).
Apêndices 3 e 4
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CAPITULO III - METODOLOGIA

3.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA

A pesquisa em questão tem uma abordagem qualitativa, de enfoque indutivo e
interpretativo, pois se trata de uma investigação em que os pesquisadores fazem uma
interpretação do que enxergam, ouvem e entendem em busca de respostas para a
questão problema (CRESWELL, 2010):
Pesquisa qualitativa é um processo de investigação do
entendimento baseado em diferentes tradições
metodológicas de investigação que exploram um
problema social ou humano. O pesquisador constrói
um panorama complexo, holístico, analisa palavras,
relata perspectivas detalhadas dos informantes e
conduz o estudo em um contexto natural (CRESWELL,
1998, p.15).

A pesquisa qualitativa tem dentre suas características: o contexto natural como fonte
de dados; o pesquisador como instrumento chave; as evidências coletadas sob a forma
de palavras ou figuras; o resultado final aparecendo mais como processo do que como
produto; a análise de dados indutiva; e o foco nas perspectivas dos participantes
(BOGDAN; BIKLEN, 1992).
A análise qualitativa permite garantir a diversidade, fugindo da verdade única,
abrindo novas indagações (MINAYO, 2012).

3.2 TIPO DE PESQUISA

3.2.1 Quanto aos Fins
A pesquisa em questão é descritiva, vez que pretende expor características de
determinado fenômeno e tais descrições servem de base para explicações dos resultados
(VERGARA, 2007).

3.2.2 Quanto aos Meios
O estudo pretendeu triangular fontes de evidências a partir de entrevistas
semiestruturadas, entrevistas abertas, análise documental e a observação direta.

A

investigação foi realizada em ambiente natural, ou seja, uma investigação empírica
realizada no local onde ocorre o fenômeno (VERGARA, 2007).
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3.3 ESTRATÉGIA METODOLÓGICA

A pesquisa em questão é classificada como um estudo de caso holístico por estar
circunscrita a uma unidade de análise e por ter um caráter de profundidade e
detalhamento (YIN, 2015).
O estudo de caso é uma pesquisa empírica que investiga fenômenos
contemporâneos dentro do contexto de vida real, principalmente quando as fronteiras
entre o fenômeno e o contexto não são nítidas; quando ela lida com situações em que há
mais aspectos de interesse para investigar do que fontes de evidências para sustentar,
obrigando a triangulação; e que pode vir a se beneficiar de preposições teóricas para
guiar a coleta e análise das evidências (YIN, 2015).
Na presente pesquisa, será realizado um estudo de caso único interpretativo,
através do qual se investigará a diversidade de um fenômeno contemporâneo dentro do
seu contexto real, sob a ótica de quem o vivencia cotidianamente (YIN, 2015).
É possível generalizar a partir de um estudo de caso, se o caso gerar conceitos
relevantes. Em geral, a abordagem de Gioia, Corley e Hamilton (2013) permite discernir a
forma como progredimos do material bruto para a teoria emergente, de uma forma crível e
defensável.

3.4 UNIDADE DE ANÁLISE

Em se tratando de um estudo de caso, deve-se indicar a unidade de análise. A
unidade de análise do estudo de caso empreendido foi a Fundação Casa de Rui Barbosa
(FCRB).
A FCRB funciona na casa onde morava Rui Barbosa, uma das mais conhecidas
figuras da história do Brasil. Rui Barbosa foi jurista, senador, Ministro da Fazenda,
acadêmico, orador prestigiado, representante do Brasil na Segunda Conferência da Paz
em Haia, jornalista defensor das liberdades civis, estudioso da língua portuguesa e
membro da Academia Brasileira de Letras . A casa em que viveu de 1895 a 1923, ano de
sua morte, foi adquirida em 1924, com todo o seu acervo, pelo governo brasileiro.
Desde 1928, é o Museu Casa de Rui Barbosa, que conserva os móveis e objetos da
família, a biblioteca e sua extensa produção intelectual.
Em 1966, a instituição teve sua personalidade jurídica alterada para melhor cumprir
e ampliar suas finalidades, sendo criada a Fundação Casa de Rui Barbosa, uma
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instituição pública, vinculada ao Ministério da Cultura, que tem como missão o
desenvolvimento da cultura, da pesquisa e do ensino, a divulgação e o culto da obra e
vida de Rui Barbosa (Lei 4.943, de 06-04-1966). Com sede em Botafogo, no Rio de
Janeiro, abriga, além do acervo de Rui Barbosa (mobiliário, objetos e a biblioteca com
mais de 35.000 volumes), os arquivos de alguns dos principais escritores e intelectuais
brasileiros, como Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto e Clarice
Lispector, entre muitos outros. É também um centro de referência em campos como
Literatura, Filologia, História e Políticas Culturais. Destina-se, portanto, ao fomento da
produção intelectual, à consulta bibliográfica e à preservação memorial.
Nos últimos cinco anos, a Fundação Casa de Rui Barbosa registrou em sua história,
duas peculiaridades: o concurso público de 2013; e a instituição de um processo
participativo de escolha da presidência da FCRB. Em janeiro de 2013, foi autorizado pelo
Ministério do Planejamento, um concurso público destinado a candidatos com nível médio
(35 vagas), técnico (3vagas) e superior (11 vagas) de instrução, que integraram o quadro
funcional dos três centros da instituição (administração, pesquisa e memória), hoje com
123 servidores (ver Apêndice 1). Cabe ressaltar que o concurso imediatamente anterior
se deu em 2002, ou seja, a FCRB ficou mais de 10 anos sem entrada de novos recursos
humanos. Em 2015 os servidores conquistaram o direito de escolher, por voto direto, o
comando da instituição, que, desde então, é conduzida por servidores do corpo funcional.
Importante esclarecer que a Fundação Casa de Rui Barbosa não possui uma gestão
do conhecimento intencional, instituída e formalizada; todavia, ela possui diversos
espaços virtuais (intranet, extranet, sites), bancos de acesso a informações (textos,
imagens, áudios e vídeos) e acervos variados (memória), de responsabilidade diluída
dentre as três diretorias - administração, pesquisa e memória; e vários espaços físicos,
próprios para o compartilhamento.

3.5 SELEÇÃO DE SUJEITOS

Os sujeitos da pesquisa foram nove servidores da FCRB, sendo três da
Coordenação Geral de Administração (CGA); três do Centro de Pesquisa (CP); e três do
Centro de Memória e Informação (CMI).
Os critérios de acessibilidade e de representatividade estiveram presentes nessa
escolha. Atendendo ao quesito de representatividade, buscou-se um equilíbrio entre
servidores ‗clássicos‘ (na Casa Rui é a forma de nomear os servidores admitidos antes de
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2002), ‗de 2002‘ (admitidos no concurso de 2002) e ‗novos‘ (admitidos no concurso de
2013); bem como entre servidores que já migraram de área (entre diretorias ou setores) e
os que não migraram de área.

3.6 COLETA DE EVIDÊNCIAS

Nesta pesquisa, fez-se uso da triangulação, visando proporcionar credibilidade ao
resultado, e cumprindo o protocolo de estudo de caso (YIN, 2015); foram coletadas
evidências de múltiplas fontes: entrevista com roteiro semiestruturado, entrevista aberta,
documentos públicos, registros internos e observação direta. As nove entrevistas com os
servidores - sendo três de cada área da FCRB (CP, CMI e CGA) - foram realizadas em
dias alternados. Antes, uma entrevista piloto foi feita, transcrita e utilizada como recurso
para ajustes no roteiro. As entrevistas abertas, com as pessoas responsáveis pelos
espaços virtuais, pelos espaços físicos e pelo Serviço de Recursos Humanos, foram
agendadas, e ocorreram no mesmo dia, sendo duas no turno da manhã e outra no turno
da tarde.

Quadro 8– Instrumentos de Coleta, Sustentação Teórica e Evidências
Instrumento de Coleta

Sustentação Teórica

Evidências


Entrevistas abertas,

Quadro de espaços
físicos, Quadro de

observação direta,

espaços virtuais e Quadro

documentos públicos e

de Práticas (inexistentes e

registros internos.
(Diversos)

implantadas).
Batista e Quandt (2015)



Ver páginas 73 – 76

Krogh et al. (2000) - aspectos do



Perfil dos Entrevistados.

contexto; Pais (2014) e Von Krogh et



Aspectos da comunicação

Takeuchi e Nonaka (2008) e Von
Entrevista semiestruturada

(Apêndice 2 – bloco 1, 2 e 3) e al. (2000) - aspectos da comunicação
observação direta.

no compartilhamento.

organizacional

Ver páginas 76- 97

Entrevista semiestruturada
(Apêndice 2 – bloco 1; e



Apêndices 3 e 4) e

Batista e Quandt (2015) – Lista de

observação direta.

Práticas de Gestão do Conhecimento

Percepções das iniciativas
de práticas.



Ver páginas 97 - 107
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Entrevista semiestruturada
(Apêndice 2 - bloco 1, 2 e 3) e
observação direta.
Fonte: elaboração própria

Pesquisas

Aspectos Individuais.



Emergiu da pesquisa de

Freitas (1997), Schein (1997) e
Siqueira (2002)

qualitativas



empregam

múltiplas

campo (a posteriori).


fontes

de

Ver páginas 92 – 94

dados

(observação,

documentação, mídia, etc.), mas têm como coração a entrevista semiestruturada, que
extrai a perpeção de quem experimenta o fenomeno, objeto do estudo (GIOIA et al.,
2013).
A validade do roteiro tem relação direta com a sua capacidade de permitir fazer
emergir categorias.

O roteiro semiestruturado se apoiou nas variáveis consideradas

essenciais, e foi organizado em tópicos temáticos. Sua construção flexível possibilitou
novos temas e categorias trazidas pelos interlocutores (SOUZA et al., 2005).

3.7 TRATAMENTO E ANÁLISE DE EVIDÊNCIAS

As entrevistas seguiram um roteiro semiestruturado, foram gravadas e, em
seguida, transcritas literalmente. Também foi entregue aos entrevistados uma lista
contendo práticas de gestão do conhecimento, com base na pesquisa realizada pelo IPEA
(BATISTA; QUANDT, 2015), para que respondessem se reconheciam seu uso na FCRB.
Após a transcrição das entrevistas realizadas, foi feita a análise de conteúdo através
de geração de padrões – categorias e subcategorias - induzidos pelas evidências
estruturantes, permitindo sua discussão e a apresentação desses resultados (BARDIN,
2011).
Foram estudados documentos públicos e registros internos; realizadas entrevistas
abertas e também observação direta; com o objetivo de obtenção de dados e
esclarecimentos de pontos importantes, bem como garantir a qualidade das informações.
Manteve-se o foco no objetivo final de construir um modelo indutivo, fundamentado
nas evidências e nas suas relações com a teoria. Permitindo que se possam visualizar
conexões entre evidências e teoria, a partir das falas dos entrevistados e das citações dos
teóricos (GIOIA et al., 2013), almejando ir além de uma descrição superficial (LANGLEY,
1999).
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3.8 LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS
A própria estratégia da pesquisa, envolvendo um estudo de caso único, com
abordagem qualitativa, cujo resultado não pode ser generalizado para outras
organizações, é, essencialmente, uma limitação.
Segundo

Creswell

(2010),

estudar

a

própria

organização

pode

acarretar

comprometimento na sua capacidade de revelar informações. Para Gioia et al. (2013),
um dos grandes riscos de ―ser nativo‖ é estar muito próximo do informante, perdendo a
perspectiva, distanciada, do alto, mais ampla. De todo modo, a realização de entrevistas
no local de trabalho dos entrevistados, e também, o fato de a própria pesquisadora ser
servidora da Casa Rui desde o ano de 2002 pode ter tido alguma influência sobre os
resultados. Portanto, a pesquisadora tem consciência dessa limitação e buscou não emitir
qualquer juízo de valor que pudesse influenciar entrevistados. A triangulação de
entrevistas, análise de documentos e observação direta, serviu para mitigar eventuais
problemas.
Outra limitação pode ter aparecido nas respostas, quando da entrevista de roteiro
semiestruturado, ancorado na lista de práticas de compartilhamento de Batista e Quandt
(2015). A pesquisadora pergunta quanto ao valor das práticas listadas, e é notório, que
nessas situações, existe uma tendência à obtenção de respostas positivas. Em se
tratando de importância de recursos, sejam quais forem esses possíveis recursos,
pessoas, em geral, ‗sempre querem mais e mais‘.
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CAPITULO IV – RESULTADOS E SUA ANÁLISE

4.1 APRESENTAÇÃO DAS EVIDÊNCIAS

4.1.1 Breve Apresentação da Fundação Casa de Rui Barbosa
Os resultados apresentados abaixo foram extraídos das seguintes fontes:
entrevistas abertas, observação direta, documentos públicos, registros internos e
Apêndice 4.
A ‗Casa‘ não possui uma gestão do conhecimento intencional, instituída e
formalizada; todavia, possui diversos espaços virtuais (intranet, extranet, sites), bancos de
acesso a informações (textos, imagens, áudios e vídeos) e acervos variados (memória),
de responsabilidade diluída dentre as três diretorias - administração, pesquisa e memória;
e vários espaços físicos, próprios para o compartilhamento.
Quadro 9 – Espaços Físicos, em outubro de 2017.
Espaço

Localização

Capacidade

Responsável

Sala de Reunião (1 andar)

prédio sede

6

Gabinete CMI

Sala de Reunião (2 andar)

prédio sede

10

Gabinete CP

Sala de Reunião (3 andar)

prédio sede

6

Gabinete CGA

Sala de Reunião (gab.pres)

prédio sede

10

Gabinete Presidência

Auditório

prédio sede

280

DDC - Divisão de Difusão Cultural

Sala de Curso

prédio sede

55

DDC - Divisão de Difusão Cultural

Sala de aula mestrado 1

acesso pelo Jardim

12

Secretaria do Mestrado

Sala de aula mestrado 2

acesso pelo Jardim

20

Secretaria do Mestrado

Espaço de convivência – Mestrado

acesso pelo Jardim

20

Secretaria do Mestrado

Espaço de convivência – Bancos

prédio sede

Aprox.20

SASG

Jardim histórico

Museu

Indefinida

Museu

Fonte: elaboração própria
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Quadro 10 – Espaços Virtuais, em outubro de 2017.
ESPAÇO VIRTUAL

LANÇAMENTO

RESPONSÁVEL

CONTEÚDOS

COMPARTILHA

Sistema de bases
referenciais compostas por
Biblioteca (SBIB)

registros da descrição física
e da descrição temática dos

SOPHIA

acervos da FCRB,

2013

constituindo pontos de

Livre/WEB

acesso às informações
documentárias, de modo a
Obs: software proprietário - Em

permitir a busca por índices

breve, livre, em atendimento à

e busca por termo livre.

exigência governamental.

Arquivo (SAHI)
PHOTOWEB

2000

Obs: software proprietário - Em

(guarda/TIFF) e imagens

breve, livre, em atendimento à

leves (visualização/JPEG –

exigência governamental.

disponibilização na WEB)

Centro de Memória e
Informação (CMI)

DSpace RUBI
2016

SITE CASA RUI
INTRANET/EXTRANET
CASA RUI

2003

2013

vídeo). Repositório de
produção intelectual

disponibilizado no repositório virtual

(artigos, teses, trabalhos em

somente após ser credenciado -

congressos), e de acervos

atendimento à politica de publicação

memoriais (periódicos e

Obs: DSpace é um software Livre

obras raros).

Assessoria de Comunicação

Diversos, Links para outros

(ASSCOM)

espaços virtuais

Assessoria de Comunicação
(ASSCOM)

Livre/WEB

Textos e imagens (foto e

Procedimento: material

Livre/WEB

Livre/WEB

Diversos, Links para outros
espaços virtuais e sistemas

Interno/REDE

de apoio.
1) Imagens grandes - em

PROJETO
DIGITALIZAÇÃO DE

Imagens pesadas

Desde 2003

Serviço de Preservação (SEP)

ACERVOS

formato TIFF de 300 DPI 2)
imagens derivadas para

Interno

visualização

PROJETOS FUTUROS
Blog do CMI (espaço
informal), Revista
Memória e Informação
(formato acadêmico)

Fonte: elaboração própria

Em breve

Centro de Memória e
Informação (CMI)

Livre/WEB

77

Sophia

PhotoWeb

Rubi

Site

Intranet
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Quadro 11 – Práticas de GC/RH na Casa Rui, em outubro de 2017
Práticas de GC na AP- Recursos Humanos

Situação- Gestão de Pessoas Casa Rui

1- Fóruns presenciais e virtuais

Implantada

2- Comunidades de prática

Inexistente

3- Narrativas

Inexistente

4- Mentoring

Inexistente

5- Coaching

Inexistente

6- Educação corporativa

Inexistente

7- Universidade corporativa

Inexistente

8- Brainstorming

Inexistente

9- Assistência de colegas

Inexistente

10- Revisão de aprendizagem

Inexistente

11- Revisão pós-ação

Inexistente

12- Espaços colaborativos físicos

Implantada

13- Espaços colaborativos virtuais

Inexistente

14- Café do conhecimento

Inexistente

15-Compartilhamento de vídeos
Fonte: elaboração própria

Implantada

4.1.2 Perfil dos Entrevistados
Os resultados apresentados abaixo foram extraídos das perguntas do bloco 1, do
Apêndice 2. A pesquisadora se baseou em três características conhecidas previamente
para selecionar os sujeitos. Buscou-se um equilíbrio entre servidores ‗clássicos‘, ‗de 2002‘
e ‗novos‘ dos três centros da FCRB (CGA, CP e CMI); bem como entre servidores que já
migraram de área (entre diretorias ou setores) e que não migraram de área.
No Quadro 12 encontram-se representados os nove servidores entrevistados,
participantes desta pesquisa. Nele, fica evidente o alto nível de escolaridade (a maioria
com formação superior/ Mestrado ou doutorado) e a diversidade de formação (informática,
administração, direito, sociologia, pedagogia, letras, ciência da informação, restauração,
museologia). Outros atributos demostram dispersão: a variação na faixa etária, indo de 32
até 66 anos de idade; e o tempo de Casa Rui, indo de 3 anos até 38 anos.
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Quadro 12– Perfil dos Entrevistados

Entrevistado

ECCGA

Ingresso

Antes de

Trocou de
Setor
Sim

2002

Idade Nível de Escolaridade

Área de
Formação

42

Ensino Médio

Normal

Tempo

Tempo

na

no

FCRB

SETOR

23
anos
15

E02CGA

2002

Não

58

Superior - Graduação

Informática

ENCGA

Após 2002

Sim

32

Superior - Mestrado

Administração

3 anos

Sim

66

Superior - Doutorado

Direito e

23

Sociologia

anos

ECCP

Antes de
2002

E02CP

2002

Não

49

Superior - Doutorado

Letras

ENCP

Após 2002

Não

39

Superior - Graduação

Pedagogia

Sim

58

Superior- Mestrado

Restauração

ECCMI

Antes de
2002

E02CMI

2002

Não

62

Superior - Mestrado

ENCMI

Após 2002

Não

34

Superior - Mestrado

Fonte: elaboração própria

anos

15
anos

3 anos

38
anos

Ciência da

15

Informação

anos

Museologia

3 anos

Chefe
período

1 mês

Sim

15 anos

Não

2 anos

Sim

3 meses

Sim

15 anos

Não

3 anos

Não

26 anos

Sim

15 anos

Não

3 anos

Não
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4.1.3 Aspectos – Comunicação no Compartilhamento
Os resultados apresentados abaixo foram extraídos das seguintes fontes: blocos 1, 2
e 3 do Apêndice 2; e observação direta.
Esse estudo identificou a percepção das pessoas (aspectos individuais), em relação
a como se dá a comunicação organizacional (aspectos interpessoais) na Fundação Casa
de Rui Barbosa (aspectos contextuais), no sentido de dar suporte para que as práticas de
compartilhamento de conhecimento aconteçam.
Figura 5 – Nuvem de palavras

Fonte: NVivo 11 Plus

A figura 5 foi produzida no software NVivo11, versão Plus, a partir dos conteúdos
das transcrições das 9 entrevistas semiestruturadas ( 337 minutos de áudio/ 256 páginas
transcritas) feitas com os servidores da Fundação Casa de Rui Barbosa. Na ilustração,
as 50 palavras (substantivo, adjetivo qualitativo, mínimo de 3 letras) mais frequentes nas
falas dos participantes, acerca dos aspectos contextuais (intenção, autonomia, variedade
de requisitos, recepção de informações e rodízio funcional), interpessoais (comunicação
organizacional) e individuais (pessoas).
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Quadro 13 – Aspectos observados

CONTEXTO
Intenção
Institucional

Setorial
Autonomia

Iniciativa do Servidor

Imperativo Institucional
Variedade de Requisitos

Vantagens/ Pontos Fortes

Desvantagens/ Pontos Fracos

Recepção de Informações
'Devido à atitude'

'Espontânea'

Rodízio Funcional (troca de setor)
Na Área Meio

Na Área Fim
INDIVIDUAL
Pessoas

Proatividade (ação) no compartilhamento

Inatividade (inércia) no compartilhamento

INTERPESSOAL
Comunicação Organizacional
Conversação 'Questões de Trabalho'

Conversação 'Questões da Vida Pessoal'

Fonte: elaboração própria

4.2 ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS

4.2.1 Aspectos contextuais
Os resultados apresentados abaixo foram extraídos das seguintes fontes: blocos 1 e
2 do Apêndice 2; e observação direta.
Contexto é o conjunto de circunstâncias - lugar, tempo e cultura do emissor e do
receptor - em que se produz a mensagem e que permite sua correta compreensão.
É indispensável um ambiente social favorável, de forma que o compartilhamento do
conhecimento aconteça, desmontando barreiras individuais e organizacionais. A gestão
precisa prover as seguintes condições: intenção organizacional, autonomia, caos criativo,
redundância e variedade de requisitos (Von KROGH et al., 2000).
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4.2.1.1 Intenção
Quadro 14 – Contexto/Intenção
CONTEXTO
Intenção

Institucional

Vejo uma intenção da direção... É um ambiente particularmente propício à troca. Das
minhas experiências de trabalho, é o ambiente mais propício. (ECCP)

Percebo uma demanda superior para que a gente trabalhe mais intersetorialmente.
Talvez a produção não seja intersetorial, mas os resultados acabam sendo... Eu não
vejo uma fomentação, no sentido de forçar, no bom sentido. (E02CP)
Não sei se é uma coisa específica do „setor D‟ porque a gente tá mais isolado, ou se é
uma característica da instituição. Uma coisa formal também é importante... [um]
posicionamento político da instituição. (ENCMI)
Intenção existe. O seminário internacional estimulou a presença do „diretoria A‟, e até
mesmo da „diretoria C‟.... Mas, por ser informal, temos grupos de trabalho sem as
publicações dos resultados.... Existem várias ações não coordenadas na casa, e alguns
grupos se beneficiam e outros não. (ENCGA)

Setorial
Eu vejo a intenção dele [chefe imediato]. Ele confia no meu trabalho. Eu acho que por
esse motivo, eu tenho um pouco mais de liberdade pra agir, trocar a „tal figurinha‟.
(ECCGA)
Tem setores que não existe essa „troca de figurinhas‟... vai muito da chefia. Claro que
tem muito da maneira como eu lido com as coisas, mas muito da maneira que a minha
chefe lida também... E ela confia em mim. (ENCGA)
Fonte: elaboração própria
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Nonaka e Takeuchi (1997) comentam a importância de conscientizar indivíduos a
respeito da intenção organizacional, favorecendo os insights daqueles que conhecem os
assuntos em discussão.
Ao serem perguntados se enxergam o estímulo ao compartilhamento do
conhecimento, a maioria dos entrevistados percebe uma intenção da direção da Casa
Rui,

uma

demanda

para

que

se

compartilhe

conhecimento

e

se

trabalhe

intersetorialmente. Mas se ressentem por não haver um posicionamento mais claro, posto
que os resultados, que acabam sendo intersetoriais, poderiam ser ainda melhores.
Mesmo sem esse posicionamento manifesto, de um modo geral, os entrevistados
assinalaram para uma mudança organizacional, no sentido de ampliar a participação das
três áreas em fóruns de conhecimento. Citaram inclusive um evento internacional recente,
ocorrido em agosto de 2017, quando os três centros estiveram representados, fato que
parece indicar uma intenção um pouco mais assertiva.
Ainda sobre a questão da falta de uma intenção institucional declarada, alguns
entrevistados apontam para a existência de ações não coordenadas; para resultados de
grupos de trabalho não publicados; alertam para uma diferenciação de aproveitamento
entre servidores, posto que algumas pessoas são beneficiadas, enquanto outras, não.
Foram identificadas duas subcategorias: intenção institucional (dimensão global – da
direção) e setorial (dimensão local – da chefia imediata).
Por não existir uma intenção formal, o ‗servidor da Casa Rui‘ passa a depender de a
chefia imediata incentivar ou tolher suas iniciativas. Nessa questão, a relação chefiasubordinado é fundamental e a palavra ‗confiança‘ aparece com destaque nas falas. De
uma maneira geral, esta é uma questão bastante presente nas falas. Em alguns
momentos, chefes foram fortemente elogiados, em outros, duramente criticados.
Em síntese, os servidores diretamente ligados à direção percebem a intenção
institucional, percebem um ambiente particularmente propício à troca; mas para os que
estão em outros níveis da hierarquia, a intenção passa a ser determinada pela chefia
imediata, estando diretamente relacionada à relação de confiança chefe-subordinado, e
ao grau de liberdade de trocar informações, ‗trocar figurinhas‘, concedida pela chefia.
Todos os entrevistados consideram importante o livre compartilhamento do
conhecimento.
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4.2.1.2 Autonomia
Quadro 15 – Contexto/Autonomia
CONTEXTO
Autonomia

Iniciativa do Servidor

Claro que podemos buscar autonomia. Até um nível, sim. É uma questão... [as] regras,
do próprio serviço público. (E02CMI)

Mesmo que o cara [servidor] queira [ter autonomia], você sempre tem que dar
satisfação. Em termos de hierarquia do serviço público, é razoável. (E02CGA)
Até o momento não tive nenhuma pessoa que me limitasse. Eu acho que essa
autonomia acontece pela postura que eu tenho... (ENCGA)

Imperativo Institucional
Tenho autonomia... Até porque sou chefe, o diretor sempre diz pra mim assim: “olha,
resolve do teu jeito, se precisar de mim, me procura.” (ECCGA)

Às vezes as pessoas ficam até preocupadas com a responsabilidade... Mas era aquela
coisa de se multiplicar... Tem uma tentativa de você treinar e deixar. Porque não tem
outra saída. (E02CMI)
Em outras áreas as autonomias se reduzem pela própria natureza do trabalho.
Naturalmente, eu tenho que funcionar dentro de determinados parâmetros pré-definidos
pela instituição, que são bastante amplos. Eu tenho bastante autonomia. (ECCP)
Eu tenho autonomia. Agora, eu sou muito instada a fazer coisas que não são aquilo que
eu gostaria de fazer, então acaba que a minha autonomia fica prejudicada pra dar conta
dessas demandas, coisas de serviço público, eu acho. (E02CP)
Fonte: elaboração própria
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Ao permitir a autonomia, a organização aumenta a possibilidade de indivíduos se
motivarem para criar novos conhecimentos, que serão difundidos, se transformando em
ideias organizacionais (NONAKA; TAKEUCHI, 1997).
Na percepção dos respondentes, a autonomia tem ligação direta com a iniciativa do
servidor, com a necessidade da instituição ou com a natureza do serviço (funcionário
especialista ou generalista). As respostas foram, então, agrupadas em duas
subcategorias: 1) iniciativa do servidor, quando ele vai a busca dessa autonomia; e 2)
imperativo institucional, por motivo de necessidade da instituição: no caso de cargos de
chefia, que precisam ter autonomia mínima para exercer suas funções; nas situações de
necessidade de se ‗multiplicar‘ pela carência de servidores, nas ocasiões em que é
preciso tomar providências; e também pela própria natureza do trabalho de especialistas,
como é o caso dos pesquisadores num assunto singular.
A autonomia, buscada de forma proativa pelo servidor, encontra limite nas regras e
na hierarquia do serviço público. Até mesmo nos casos de autonomia imputada pela
própria natureza do trabalho de especialistas, há obstáculos, por conta das demandas do
serviço público.

4.2.1.3 Variedade de Requisitos
Quadro 16 – Contexto/Variedade de Requisitos
CONTEXTO
Variedade de Requisitos

Vantagens/Pontos Fortes

Temos orgulho de ser Casa Rui... Ainda bem que muitos dos antigos [especialistas
renomados] ainda não foram embora. Permanecem mesmo podendo se aposentar...
[Nosso] capital intelectual. (E02CMI)

Além de termos muitas especialidades, a gente também herdou um nome. Não é um
nome recente, é um nome consagrado. (E02CMI)
As pessoas vêm de formações muito distintas, elas foram selecionadas em função dessas
formações, e o desenvolvimento do conhecimento realizado aqui dentro também vai ser
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pautado pela demanda dessas áreas. É uma Casa [onde] existe muito diálogo e
complementação. (ECCP)

Coisa mais linda a reinauguração do Jardim. Aquele monte de crianças e de velhinhos...
Parecia que estavam viajando e voltaram [pra Casa]. Até minha filha veio. (ENCMI)

Desvantagens /pontos fracos

Temos muito pouca troca, principalmente entre área meio com área finalística. Nossa
Casa é muito diversificada, acaba que distancia. (ECCGA).
A estrutura é pequena... A gente tem uma vida administrativa que tem que dividir com a
vida acadêmica. A gente tem vontade de ficar lendo e escrevendo [falando da vida de
pesquisador]. Mas não dá. Temos uma vida bipolar, entre a pesquisa e a gestão.
(E02CMI)
Se você tivesse a saída de todo mundo, a renovação ia ser um desastre. Aqui, é quase
uma pessoa em cada função. As „Euquipes‟. (E02CMI)
A gente tem um trabalho técnico [especialista], específico, não tem muito contato com os
outros setores. Mantemos contato, porque estamos sempre verificando os acervos...
fazendo diagnóstico. (ECCMI)
Entre nós, pesquisadores, a gente não sabe o que os outros pesquisadores estão
fazendo. E não há assim, uma vontade de falar, não é que ninguém barre... (E02CP)
Eu não me sinto parte de muitas coisas aqui. Seria bom você ficar no setor onde você
produz, se identifica. Eu, por exemplo, sou .........., queria trabalhar na ..... Disseram que
não, porque eu fiz o concurso pra uma determinada área e eu não posso trocar de setor.
Eu achava que, por ser um lugar de produção de conhecimento, incentivava as pessoas.
(ENCP)
[Os próprios servidores] não entendem qual é o trabalho que nós fazemos aqui. Eu
mesma, quando entrei, achei que ia trabalhar em alguma coisa diretamente ligada ao
Rui Barbosa. Tem gente que tá aqui, e não sabe nem o que tá fazendo... (ENCP)
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Faltou integração... [juntar] o grupo antigo com o grupo novo... Existe uma cisão entre os
grupos, tanto de 2002, 2014 e os de mil novecentos e antes. O grupo de 2002 é um
grupo mais tolerante. (ENCGA)
Somos „multi‟ - museu, arquivo, história, Direito, temos Administração, Economia,
contabilidade... Agrega valor. É um problema pra quem não é do nível superior. Porque
tem o cara de ensino médio que entrou em 90, tinha só o ensino médio. O de 2014 já
entra com duas formações, mestrado, até mesmo doutorado. Mas a Casa nem percebe
que existe [esse] conflito... [Uma] pessoa não entrou pra esse cargo [entrou para exercer
uma atividade de apoio – motorista, porteiro], e de repente ela foi alçada ao cargo. É um
problema da administração pública. (ENCGA)

São várias instituições aqui dentro, administração, pesquisa, memória, mestrado,
museu... Os setores acabam aprendendo a se gerir com seu pessoal. (ENCMI)

Temos muitos grupos de trabalho [reuniões, comissões] sem as publicações dos
resultados... [por exemplo] a gente não é requisitado para passar o nosso portfólio de
informação.... Existem várias ações não coordenadas na casa, alguns grupos se
beneficiam das ações, e outros não. (ENCGA)

Fonte: elaboração própria

Indivíduos podem enfrentar situações se possuírem uma variedade de requisitos através de combinações de informações (NONAKA; TAKEUCHI, 1997).
Indo de encontro com a teoria, que defende a variedade de requisitos como
condição facilitadora do compartilhamento do conhecimento, na Casa Rui, isso se
mostrou não somente como a maior riqueza (representada por vantagens e pontos
fortes), mas principalmente também, como o maior problema (descrito por desvantagens
e pontos fracos).
Ao serem perguntados sobre variedades de requisitos, todos os entrevistados foram
unânimes, responderam que a Casa Rui tem uma extensa variedade de especialidades,
uma ampla diversidade de visões, olhares e opiniões, por serem ‗multi‘. Os centros administração, memória, pesquisa, museu e mestrado - têm natureza muito distintas. É

88

necessário atentar para uma mudança de visão de extrema importância: quando da
seleção de sujeitos, a pesquisadora se baseou em 3 centros (CGA, CP e CMI), mas, após
analisar conteúdos, percebe-se 5 centros: o Museu, que apesar de pertencer ao CMI, tem
um funcionamento bastante peculiar; e o mestrado, ainda na ‗infância‘. Ocorre que se
criam guetos (por familiaridade), dificultando a comunicação. Tem-se como resultado uma
‗Casa‘ que parece abrigar cinco instituições e não uma, rica em possiblidades de
complementaridade, mas com dificuldades de integração. Cita-se a fala do entrevistado
ENCMI: ―São várias instituições aqui dentro... Acho que os setores acabam aprendendo a
se [auto] gerir‖.
Surgem questões fundantes, tais como: ‗se sentir cuidando de uma casa, do Nosso
Quintal‘; e o reconhecimento e orgulho por trabalhar numa instituição, cujo nome é
reconhecido internacionalmente, tido como uma herança valiosa.
Surgem também impasses, como a dificuldade de interação entre as áreas
especialistas (administração, memória, pesquisa e ensino - com linguagens específicas),
a

questão

geracional

(variadas

gerações

etárias),

e

diferenças

advindas

do

enquadramento legal do quadro funcional (diferentes levas de ingressos no serviço
público).
Essa diversidade de especialidades alimenta, em alguns casos, o ‗leque dos
desejos‘ de novos servidores, que foram efetivados para cargos administrativos, de nível
médio, mas que têm curso superior, em alguns casos até mesmo doutorado em áreas em
que a casa é especialista. A questão do compartilhamento numa instituição com tanta
diversidade, guarda estreita relação com o grau de adequação de cada colaborador.
Quando não adaptado, aparece a desmotivação.
Quando se foca na área de lotação, se percebe, na grande maioria dos casos, mas
não em sua totalidade, que os relacionamentos são agradáveis e colaborativos.
Em função da estrutura pequena, grande parte do corpo funcional precisa se dividir
entre vida acadêmica e gestão.
Ronda o fantasma da aposentadoria de especialistas, pois mesmo com o concurso
mais recente (em 2013), o quadro é muito limitado, existem muitas ‗euquipes‘. Além disso,
alguns especialistas, intelectuais, ‗carimbam‘ a Casa Rui com seu ‗selo de excelência‘ e
quando da aposentadoria dessas pessoas de notório saber, perder-se-á um capital
intelectual insubstituível.
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As falhas na comunicação despontam até mesmo entre especialistas da mesma
diretoria, pois aparece certo distanciamento, observado na queixa de que um pesquisador
muitas vezes não sabe o que o outro está fazendo.
Ainda por conta dessa diversidade, e aparentemente por uma falha na comunicação,
ficou evidente que há alguns servidores novos que não entendem o trabalho da Casa. ―Eu
mesma, quando entrei, achei que ia trabalhar em alguma coisa mais diretamente ligada
ao Rui Barbosa.― (ENCP)
O conflito geracional aparece com bastante força, em especial nas falas dos
representantes da área meio (administração), em duas questões: na cisão de grupos e no
enquadramento do quadro funcional.

Quanto á cisão:
―Faltou integração... [juntar] o grupo antigo com o grupo novo... Existe uma
cisão entre os grupos, tanto de 2002, 2014 e os de mil novecentos e antes.
O grupo de 2002 é um grupo mais tolerante.‖ (ENCGA).

Quanto ao enquadramento:
―[Uma] pessoa não entrou pra esse cargo [entrou para exercer uma
atividade de apoio – motorista, porteiro], e de repente ela foi alçada ao
cargo de assistente.... É um problema da administração pública.‖ (ENCGA)

Novamente aparece a diversidade de trabalhos (reuniões, comissões, programas de
bolsas) sendo produzidos nos cinco centros, sem a divulgação e, algumas vezes, até
mesmo, sem a publicação dos resultados. Outra vez surge a questão da diferenciação
de aproveitamento entre servidores, uma vez que alguns se beneficiam, e outros não.
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4.2.1.4 Recepção de Informações

Quadro 17– Contexto/Recepção de Informações
CONTEXTO
Recepção de Informações

Devido à atitude

Eu trabalho com informações picadas, muitas vezes eu deixo de tomar essa ou aquela
atitude porque as informações chegam pra mim truncadas. Eu, que sou formiga, vou
atrás das coisas. (ECCGA)
O meu desejo, pra frente, é de sentar, na sequência [das reuniões semanais com
chefias e diretoria], com o meu pessoal todo e divulgar essas informações. Mas,
informalmente, eu chego no meio da sala e falo pra todo mundo ouvir. Digo: “olha, está
acontecendo isso, isso”... (ECCGA)
Fico sabendo por que pergunto, ou por que

tenho que fazer alguma parte nesses

trabalhos.... (ENCP)
[As informações] chegam até a mim pela minha chefia, [que traz informações das]
reuniões que acontecem toda semana, com o coordenador. (ENCGA)
Leio muito os „Para Todos‟, intranet, Boletim Interno. (ENCMI)

Existe uma liberdade pra você mesmo procurar [informações].

Até porque somos

poucos, então a gente está em diversas comissões; a estrutura é pequena, tudo é perto.
(E02CMI)
Eu até fazia [reuniões] também, dentro do setor, após cada reunião, mas até se tornou
um pouco desnecessário, porque o gabinete da „diretoria A‟ manda as atas. (E02CMI)

Espontânea

Nas reuniões que têm com as chefias todas as terças-feiras, os setores trazem coisas e
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eu fico sabendo de muita coisa. ...Acho que a informação circula direito. (ECCGA)

É uma Casa pequena também e existe muito contato direto. As pessoas vêm muito a
mim (diretor) pra trazer as questões... ou [por] telefone.... O meio regular de
comunicação é o e-mail, até porque fica tudo documentado...e os processos. (ECCP)

Somos referência, e eu coordeno esse grupo... recebo informações por grupos da
profissão, colegas de trabalho.(ECCMI)
Não tem reunião. Esse ano não houve nenhuma reunião. Eu sei das coisas pelo
corredor. (E02CP)
Eu estou envolvido [em muitas comissões], acabo sabendo de muitas coisas... (ENCGA)
Fonte: elaboração própria

Um conceito criado por um indivíduo ou grupo precisa ser compartilhado por outros
que talvez não estejam precisando da informação redundante (NONAKA;TAKEUCHI,
1997). Aqui, apesar de a teoria falar em redundância da informação, ficou mais
apropriado, pelos elementos encontrados, analisar pela recepção de informações, já que
as situações de redundância não apareceram nas falas, despontando apenas a recepção.
As informações chegam pela iniciativa do servidor ou chefia imediata, de buscar e
compartilhar; ou as informações chegam, de forma espontânea: 1) pelo fato do
colaborador ser um assessor de gabinete, onde circulam um grande número e variedade
de informações; 2) um líder de equipe que interage com uma rede de pessoas; 3) ou até
mesmo, naturalmente, em ‗conversas de corredor‘.
Ao serem indagados sobre como as informações chegam até eles, os entrevistados
exteriorizaram inúmeras reclamações a respeito da má qualidade da comunicação
organizacional. Apareceram: a imprescindibilidade de ir buscar a informação, a
indispensabilidade da informalidade da ‗rádio corredor‘, a importância de participar de
vários grupos de trabalho, a premência da proatividade das chefias imediatas, a
ineficiência das tarefas fracionadas e isoladas (sem o entendimento do todo). Em
contrapartida, aparece listada uma série de instrumentos formais de comunicação
organizacional amplamente utilizada, com destaque para as seguintes: ‗Para Todos‘
(avisos publicados num espaço específico, na intranet), Boletim Interno (publicação com
periodicidade mensal), intranet, atas (as que são publicadas e divulgadas), reuniões
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rotineiras, processos (abertos antes de setembro de 2017, ainda em papel; após
setembro de 2017, os processo passaram a ser abertos, obrigatoriamente no PenSei –
Sistema eletrônico de informação), e o e-mail.
Ainda analisando a recepção de informações, a estrutura pequena (proximidade da
localização física entre os centros, exceto o museu e mestrado, que ficam fora do prédio,
na área preservada) aparece como uma vantagem que merece ser mencionada.

4.2.1.5 Rodízio Funcional (Troca de Setor)

Quadro 18– Contexto/Rodízio Funcional
CONTEXTO
Rodízio Funcional
Na Área Meio

Pessoas saem [dos setores] na base da pancadaria. Porque não estão bem adaptadas
ou por obrigação de cobrir um buraco. A [chefias] se apoderam dos funcionários e ficam
com eles até a morte. Não conseguem imaginar que isso [flutuação] não é perder, é
oxigenar. (ECCGA)
Eu não tive oportunidade de experimentar [outros] setores. Talvez fosse „uma oxigenada‟,
você passar pelos vários setores, aprender diversas coisas... (ECCGA)
Mas, se houver coleguismo, a gente consegue entender o trabalho do outro, sem
precisar necessariamente estar passando pelos outros setores. (ECCGA)
Trocas ocorrem, de um modo geral, em função da identificação de uma necessidade da
instituição. Mas, de um modo geral, eu vejo muito mais estabilidade do que tendência à
troca de setores. (ECCP)

Eu acho que a organização [Casa Rui] é feita mais pra atender a demanda das pessoas,
do que da instituição. (E02CP)
Não se estimula [a troca de setor]. Eu acho que [a flutuação] permite que haja essa troca
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de conhecimento entre as pessoas. (ENCGA)
Acho que uma vez que a pessoa entra, e dá conta do trabalho, fica estipulado que aquela
pessoa é daquele setor. (ENCMI)
Na Área Fim

[Sobre essa] questão de mudança de setor, estou esperando o procurador opinar, porque
pelo que eu pesquisei, após a nova constituição, não podemos sair do perfil do edital do
concurso. (E02CMI)
O setor vai ficar deficitário [caso perca um especialista], a gente sabe... Teve um
concurso há três anos. Talvez em 10 anos, 20 anos terá o próximo. (ECCMI)
A troca de setor é um problema porque nem sempre é compatível... Se eu sair daqui vou
pra qual setor? Você é mais útil no lugar que você domina a sua profissão, em que você
é um especialista. (ECCMI)
Fonte: elaboração própria

Organizações recorrem ao caos intencional e criativo; fomentam uma flutuação
interna - enfrentam um colapso de rotinas e hábitos; induzem e fortalecem a reflexão na
ação (NONAKA; TAKEUCHI, 1997).
A pesquisadora indagou se na Fundação Casa de Rui Barbosa, é estimulada a troca
de setor. Nesta pergunta, ficou bem marcada a diferença entre as áreas. As respostas
foram agrupadas em duas subcategorias: área meio (a troca representa oxigenação) e
área fim (somente ocorre troca em condição de exceção).
Para os servidores da área meio, a troca aparece como uma oportunidade de obter
novos conhecimentos; mas se ressentem de somente acontecer ‗na base da pancadaria‘,
quando um servidor não está bem adaptado ou pela identificação de uma necessidade da
instituição, já que os chefes não liberam funcionários, principalmente os já treinados. O
coleguismo foi mencionado como uma alternativa, quando não ocorre a flutuação, com o
argumento que você consegue entender o que o colega faz no setor dele, sem precisar
trabalhar lá. Por último, apareceu uma queixa quanto a essa questão de troca de setor, de
que a Casa funciona para atender reivindicações de pessoas.
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Já para os servidores da área fim, a dificuldade de conseguir o rodízio funcional,
através da mudança de setor, é mais crítica, devido às seguintes questões: o perfil
previsto no edital do concurso deve ser respeitado; não há possibilidade de
remanejamento de pessoas, por conta da especificação do quadro de lotação; os setores
finalísticos têm um ‗quadro enxuto‘, e se alguém for transferido, acaba realmente fazendo
falta. De fato, na pesquisa de campo, foram encontrados dois entrevistados da área
finalística que já migraram de setor, em condições de exceção: um deles, porque se
especializou em um ofício diferente, e é uma referência nessa área de conhecimento,
além de ser um servidor de mais de 30 anos de Casa; e o outro, porque está
temporariamente numa função de comando, à espera da nomeação de um colaborador
extraquadro.

4.2.2 Pessoas
Os resultados apresentados abaixo emergiram da pesquisa de campo (a posteriori),
e foram extraídos das seguintes fontes: blocos 1, 2 e 3 do Apêndice 2; e observação
direta.
As complexidades humanas nas formas de comunicar, de perceber o mundo, de
processar informações, de se relacionar com os outros precisam ser consideradas.
Crenças pessoais podem prejudicar a comunicação, ocultando parte do conteúdo lógico e
emocional, muitas vezes freando o livre compartilhar e afetando as inter-relações. Um
ambiente integrado, sem medo de exposição ou competição, desenvolve a intimidade
capaz de gerar segurança para o compartilhamento (RABELO et al., 2012).

Quadro 19– Individual/Pessoas
INDIVIDUAL
Pessoas

Proatividade (ação) no compartilhamento

Eu estou aqui há muito tempo, conheço mais as pessoas, sou de conversar, então, eu
acabo sabendo qual é a demanda de uma área finalística por amizade com os colegas.
(ECCGA)
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Uma vez que a gente se mostra aberto, a gente encontra quem queira trocar figurinhas
conosco. (E02CP)

Eu não sei se fica a cargo da própria personalidade de alguns servidores de serem mais
proativos. Eu vejo algumas pessoas que realizam muito... a gente vê [essas] pessoas
tocando projetos. (ENCMI)

Inatividade (inércia) no compartilhamento

As pessoas reclamam de coisas... mas a pessoa não procura saber, não vai buscar...
muitas vezes a oportunidade está do lado delas, e elas não enxergam...não querem ver.
(ECCGA)

Eu posso estar até enganado, porque eu não circulo muito pra saber realmente o que
acontece... É o meu modo de ser. (E02CGA)

Informal é sempre a questão do ser humano... a pessoa pode não gostar de bater papo.
(E02CGA)

Eu sou uma pessoa que tem uma tendência mais reservada, mas aí têm pessoas de
quem eu sou mais próximo, e eu me sinto mais a vontade. (ECCP)
[Alguns novos] ficam com vergonha de [se] mostrar, não participa dos Foruns, mas
conseguem se manifestar com um colega... com o tempo, vão vendo que é besteira.
(ENCP)
Fonte: elaboração própria

Nas falas dos entrevistados apareceram, de forma marcante, diferenças de crenças
e valores. Essas diferenças comandam a ‗lente do olhar‘ das pessoas.

Assim, o

funcionário enxerga as oportunidades, ou não. A intenção organizacional pretende
iluminar os caminhos; a intenção da chefia imediata permite o compartilhamento; mas
cabe à pessoa decidir praticar esse compartilhamento, ou não.
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As pessoas parecem criar um contexto plausível para justificar suas ações. No
conteúdo analisado, algumas pessoas não conseguem enxergar as práticas de GC
acontecendo na Casa. Parece que elas não têm intenção de fazer uso do
compartilhamento, e criam uma justificativa pra respaldar sua inércia, ao passo que outras
exercem sua proatividade, vão em busca das possibilidades e ‗fazem acontecer‘.
Vê-se que algumas práticas são mais adequadas para determinados tipos de
pessoas; por exemplo, há pessoas que podem sentir vontade de se manifestar num
fórum, numa prática coletiva; outras precisam de um mentor, ou de consultar
separadamente um colega, num movimento de troca mais intimista, reservada.

4.2.3 Comunicação Organizacional
Os resultados apresentados abaixo foram extraídos das seguintes fontes: blocos 1 e
3 do Apêndice 2; e observação direta.
A comunicação interpessoal é um método de comunicação que promove a troca de
informações entre duas ou mais pessoas.
Lidar com a comunicação como se ela tivesse um papel quase acidental é uma das
principais fontes de prejuízos nas atividades organizacionais. Portanto é preciso levantar
falhas, e partir para a prevenção e solução dessas falhas (PASOLD, 2017).

Quadro 20 – Interpessoal/Comunicação Organizacional
INTERPESSOAL
Comunicação Organizacional

Conversação /Questões de Trabalho

Quando você entende a dificuldade do outro, íntegra, você é mais tolerante, e isso eu
acho importante. (ECCGA)
Se eu sei quem sabe fazer aquilo, eu vou consultar.... Na conversa, muitas vezes acabo
descobrindo outras coisas. Outro dia fiquei sabendo da publicação dos vídeos. Passei a
assistir. (ECCGA)
Um conta para o outro... [sobre] Facebook, portal, intranet... a gente fica sabendo e não
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dá conta de assistir os colegas nos eventos. (E02CMI)
Uma herança, um patrimônio... fácil de divulgar até no estrangeiro...momento de
internacionalização. (E02CMI)
A gente sabe daquela história... evita o informal, evita o corredor. Tinha um pouco disso
nos gurus dos anos 90. Eu fico me policiando. Mas não tem como você perder a
oportunidade. Até por essa questão de vida acadêmica de uma grande parte do
quadro... as pessoas têm mil compromissos. (E202CMI)
Acho que de ontem pra hoje falei com não sei quantos. De ontem pra hoje eu já falei
com a „servidor C‟, eu já liguei pro „servidor D‟ do „setor A‟, eu acho que umas três
vezes, mandei e-mail para o „servidor E‟. (E02CMI)
Lá no „setor C‟, ninguém guarda informação. A gente comenta sobre „Para Todos‟,
„Boletim Interno‟, uma ou outra portaria, sobre algum processo, temos falado muito
sobre o novo sistema, o „PenSei‟. Acho que tem um clima bacana entre os funcionários.
(E02CGA)

Em momentos de descontração, você continua falando do trabalho. Talvez por que
goste. É um momento pra gente compartilhar informações [sobre a

nossa

especialidade]. (ECCMI)

[Conversamos] sobre esse embate geracional......{sobre] diferenças e lideranças
geracionais. (ENCGA)

Não existe uma resistência a conversar sobre trabalho, sobretudo se há questões, no
momentos, existem questões [mudanças no serviço público- regras, salário, orçamento]
que estão afetando a todos nós... afetam diretamente a nossa produção. (ECCP)
Todo mundo fala alguma hora... relaxa, às vezes está aquela coisa, aquela tensão. (
E02CMI)
Nesses encontros [são] quebradas as dificuldades de relacionamento. (ENCP)

98

Ao mesmo tempo que eu tenho crítica a essa coisa familiar da Casa... poder ir até outro
setor, sentar e tomar um café, [acho] importante. Aumenta o nível de confiança. É uma
questão de refletir, sair do seu espaço comum, pensar o outro. (ENCGA)
É esse negócio de você olhar um pro outro e falar: ―ah, tinha que falar um negócio com
você―... Eu acho [que] esse coleguismo, com distância, é difícil de criar. (ENCMI)

Conversação/ Questões da Vida Pessoal

As pessoas quando se encontram, falam também de suas vidas privadas
[acontecimentos]... Não pode ser só trabalho, trabalho, trabalho. (E02CGA)

A tendência no cafezinho é conversar sobre amenidades, enfim, os programas que cada
um fez, dependendo dos gostos dos grupos, esporte, cinema, livro, coisas assim.
(E02CGA)
Fonte: elaboração própria

No roteiro semiestruturado das entrevistas, foi utilizado o tema conversação, que
permeia todo o processo, para extrair percepções sobre a comunicação organizacional,
que abrange muitos elementos, tais como: telefone, e-mail, ‗Para Todos‘, edital, boletim
interno, atas, processos, reuniões informativas, sistemas (ex: PenSei, intranet).
No campo da comunicação organizacional, fica evidente a importância das
conversas informais, que produzem a integração e constroem o sentimento de confiança.
Nas conversações, o compartilhamento do conhecimento se dá de uma forma fluída,
natural, e bastante eficiente. As pessoas falam de trabalho (mencionaram: confiança,
integração, tolerância, coleguismo, clima), e acabam falando, também, da vida pessoal
(mencionaram: gostos pessoais, acontecimentos da vida privada), ou vice versa. Na ação
de comunicar, acabam recebendo informações importantes, muitas vezes, até mesmo
ficam sabendo do benefício e do uso de alguma prática de compartilhamento.
A Casa tem uma estrutura que favorece o informalismo, percebido como uma
qualidade, exceto no museu, que fica geograficamente mais distante.
Focando na comunicação organizacional e examinando o conteúdo das entrevistas,
possíveis falhas foram identificadas: o edital de concurso, que não é suficientemente
esclarecedor quanto às possibilidades de carreira; a falta de evento de recepção dos
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concursados de 2013, buscando integrar antigos e novos funcionarios; a não divulgação,
e algumas vezes até mesmo a não publicação, de atas de grupo de trabalho (reuniões,
comissões).
Ficou evidente que a conversação informal, durante o ano de 2017, tem girado muito
em torno de três questões: mudanças no serviço público, que afetam diretamente a
produção – cortes orçamentários, postergação de aumento salárial, possibilidade de
mudanças nas aposentadorias, publicações de novas instruções normativas; diferenças e
lideranças geracionais; e internacionalização (ampliando o acesso à produção,
aumentando a visibilidade dos produtos, estabelecendo vínculos com instituições de
outros países, é o caso Cátedra da Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura em Políticas Culturais e Gestão) da Casa Rui.
4.2.4 Práticas
Os resultados apresentados abaixo foram extraídos das seguintes fontes: blocos 1
do Apêndice 2; Apêndice 3 e 4; e observação direta.
Nos estudos de Batista e Quandt (2015), a primeira categoria - práticas relacionadas
aos aspectos de gestão de recursos humanos, que facilitam compartilhamento de
informações e conhecimento – apresenta 15 práticas, sendo 13 notadamente voltadas
para a conversação.
Se as pessoas começam a compartilhar ideias, a própria partilha cria uma cultura de
aprendizagem (DIXON, 2000).
Neste estudo, para efetuar a análise das práticas, dividiu-se em três grupos: práticas
identificadas pelo uso, práticas identificadas pela carência e práticas destacadas pela
importância.

4.2.4.1 Identificadas pelo uso

Quadro 21– Práticas utilizadas
FORUNS PRESENCIAIS E VIRTUAIS
Vem à cabeça os encontros que estamos fazendo internamente, a gente tem conversado
mais em grupos maiores. O bacana [é que] eu acho que a gente está saindo da inércia.
(ECCGA)
Está aí o seminário internacional... eventos mantidos, temos uma série permanente, há 10
anos. (E02CMI)
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EDUCAÇÃO CORPORATIVA
A gente está com vários cursos pra serem divulgados, que vão fazer uma capacitação
global. (ECCGA)
Eu acho que as pessoas que entraram em 2013 [perceberam essa necessidade] logo de
início. A gente não pontua só pra gente, a instituição pontua. Está aí, o pessoal fazendo
mestrado, doutorado. (E02CMI)
ASSISTÊNCIA DE COLEGAS
Eu não tenho problema nenhum de perguntar pras minhas colegas. Porque tem muita
coisa que já foi feita, então não precisa ficar ‗inventando a roda‘. (ENCMI)
É função bem específica, a gente discute primeiro uma proposta, a técnica a ser utilizada.
(ECCMI)
Às vezes um colega resolve melhor do que você procurar num manual.... (ENCP)
BRAINSTORMING
[A gente costuma] sentar todo mundo, resolver ou ter uma ideia. Quero fazer uma
exposição. Queria fazer um artigo. Pensamos coletivamente. (ENCMI)
ESPAÇOS COLABORATIVOS VIRTUAIS
Temos um diretório X, onde tudo oficial do setor está lá, e que todos veem. (E02CMI)
COMUNIDADE DE PRÁTICA
É muito frequente, até pela demanda que se tem em relação à questão da carreira, à
questão da área acadêmica. A gente tem o programa de bolsas. É imperativo. (E02CMI)

NARRATIVAS
Desde que o grupo novo entrou, porque antes eu quase não tinha com quem falar... Eu
precisava que eles se engajassem... A pessoa, pra se envolver, tem que ver um motivo.
(E02CMI)
Aqui ocorre bastante... é agregador em relação às gerações. (ENCGA)
A ‗servidor L‘ está aqui há muitos anos. [Ela viu] essa Casa se modificando. Dá um pouco
dessa ambiência de casa. Porque você está cuidando de uma casa que foi de alguém...
Essas histórias [folclores da Casa] vão se transformando em relatos, ajuda a vestir a
camisa, sentir acolhida e acolher. (ENCMI)
REVISÃO DE APRENDIZAGEM
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Você fica monitorando [os eventos], e às vezes, entra uma medida corretiva
imediatamente. (E02CMI)
REVISÃO PÓS-AÇÃO
Na parte acadêmica, os próprios instrumentos tomam conta disso. Você tem que ter
relatórios para o comitê. Você tem que publicar... (E02CMI)
Em 70% das coisas a gente faz, tem uma reunião de avaliação, pra ver se deu certo ou
não deu certo... A gente tem essa preocupação. (ENCMI)
COMPARTILHAMENTO DE VÍDEO
A gente pode citar a transmissão por videoconferência. Está sendo usada muito pelas
pessoas de dentro. Mesmo que não seja ao vivo, está gravado no Youtube. Está sendo
muito impactante. (E02CMI)
A gente tem aquele canal do YouTube... todo evento que a gente realiza, ou na sala de
curso ou no auditório ... é bom pra pessoas que não podem vir nos nossos seminários.
Isso eu acho que é um recurso que a Fundação usa bastante. (ENCMI)
CAFÉ DO CONHECIMENTO
Convivência diária, no momento de almoço tem o pessoal senta aqui atrás, no jardim.
Acontece, principalmente os ‗novos‘ têm feito. (E02CMI)
ESPAÇOS COLABORATIVOS FÍSICOS
Temos bons espaços físicos, pra discussões, pra conversas, pra compartilhamento de
conhecimento. Temos salas de cursos, salas de reunião, temos um auditório. (E02CGA)

MENTORING
A ‗servidor N‘ é um mentor pra mim e a ‗servidor L‘ pra ela, então a gente fica numa
escadinha superprodutiva. (ENCMI)
Tenho observado isso única e exclusivamente no ‗servidor A‘... ele repara as
capacitações, tem essa visão de te colocar num melhor lugar, de te preparar
pontualmente. (ECCGA)
Fonte: elaboração própria

Das 15 práticas, 13 foram mencionadas, só não houve menção ao coaching, nem à
universidade corporativa.
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Os fóruns foram muito citados. A Casa Rui é reconhecida por ter seus espaços
ocupados por muitos fóruns produzidos pelo público interno; mas também pelo público
externo, que tem algum vínculo com os produtos da Casa.
A educação corporativa também foi muito comentada, pois em uma instituição
identificada por suas múltiplas especialidades, é de se esperar que isso aconteça. Vários
cursos estão sendo oferecidos; e boa parte dos servidores está cursando mestrado ou
doutorado, principalmente os que ingressaram no concurso de 2013, que já entraram com
essas demandas, não somente por saberem que a carreira de Ciência e Tecnologia
recompensa cada novo título que o servidor alcança, mas também por atinar que a
própria instituição dá incentivo, por ser melhor avaliada em consequência do número de
titulações.
A assistência de colegas também é uma prática bastante utilizada: muitos servidores
com pouco tempo de casa se utilizam do conhecimento dos mais experientes, ou mesmo
trocam opiniões com outros recém-ingressos. Além disso, algumas funções específicas
necessitam sempre de discussão prévia entre colegas antes de iniciar uma atividade.
O brainstorming é aplicado em todos os grupos de trabalho, para todos os tipos de
produtos, desde uma ideia para uma exposição, até as sugestões de referencial teórico
para um artigo ou termo de referência.
O único espaço virtual mencionado, porém muito destacado, é o diretório X, iniciativa
específica de um dos centros, local onde todo o material produzido é depositado, para
que todos os funcionários desse determinado centro, acessem e utilizem os modelos
disponíveis.
No caso das comunidades de práticas, apesar de ter aparecido na observação de
um dos entrevistados (exemplificada pelas demandas das carreiras acadêmicas, nos
projetos de pesquisa, onde bolsistas de diversos setores participam), elas aparecem com
caráter embrionário, sendo mais grupos informais de trabalho, em função de uma
determinada necessidade, do que a reunião de pessoas com o mesmo interesse ou
paixão por um assunto.
As narrativas fazem parte da rotina. Servidores que vivenciaram as transformações
no tempo, contam eventos, que de certa forma, já fazem parte do folclore da Casa. Com a
necessidade de engajar os servidores ingressos no concurso de 2013, as narrativas foram
intensificadas.
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Por ser uma instituição aberta ao público, os espaços e eventos precisam ser
constantemente monitorados, e a cada imprevisto, uma medida corretiva deve ser
tomada.
A revisão pós-ação está presente: na elaboração de relatórios acadêmicos e nas
prestações de contas administrativas; e em alguns setores, representados aqui neste
trabalho, por aqueles que têm contato direto com o público, talvez devido à preocupação
em preservar a imagem e o nome da Fundação.
O compartilhamento de vídeo de todos os eventos realizados na sala de curso ou no
auditório tem um alto impacto. Acessível, principalmente através do canal do Youtube, é
amplamente utilizado, tanto pelo público externo, quanto pelos próprios servidores que,
por algum motivo, não conseguiram ver ao vivo.
Os encontros informais, os café do conhecimento, são comuns, principalmente entre
os servidores que ingressaram em 2014, pois representam 40% do quadro atual e na sua
maioria têm menos que 35 anos.
Os entrevistados listaram uma série de espaços colaborativos, tais como: auditório,
sala de curso, salas de reunião, jardim,
A maioria dos entrevistados confunde mentoria - modalidade de capacitação e de
gestão do desempenho - com chefia. A mentoria aparece em vários relatos: na existência
de chefes cuidadosos; nas equipes de especialistas, onde se encontram servidores com
tanta experiência, que se transformam em mentores naturais.

4.2.4.2 Identificadas pela carência

Quadro 22– Práticas reivindicadas
ESPAÇOS COLABORATIVOS FÍSICOS
Se for pensando em todo mundo, congregar todo mundo, claro que a Casa está limitada.
A própria sala de exposições do térreo está ocupada por um setor. (E02CMI)
O espaço tem estado muito ocupado ultimamente. Tem excelentes espaços, mas você
quer marcar uma reunião, você não consegue, 15 dias, 20 dias pra marcar. E aí você tem
que buscar uma alternativa, no jardim ou até o porão do museu. Temos espaço, mas a
demanda é muito grande. Inclusive externa, eu acho. (ECCMI)
A gente aqui tem um auditório que é pra uma coisa muito formal, temos uma sala de
cursos que ainda que seja menos formal ainda é um esquema de reunião. [Mas] uma sala
de convivência pra bater um papo, a gente não tem. A gente até tem um jardim enorme
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que ainda assim não é um espaço que você consiga reunir. Por exemplo, se tiver mais de
duas pessoas, a terceira vai tá aqui no meio.... (ENCMI)
MENTORIA
Ninguém sabe nem o que eu faço, como é que vai me orientar? O que eu sinto falta é de
alguém perguntando: ―o que você tá fazendo?‖, ―por que não conseguiu fazer?‖. (E02CP)
REVISÃO PÓS-AÇÃO
Acabou, fechou a gaveta. Acho uma pena. (E02CP)
ESPAÇOS COLABORATIVOS VIRTUAIS
Eu acho que a Casa tem os recursos, mas que a gente usa pouco, bem pouco. Fica a
dica. (ENCMI)
Fonte: elaboração própria

Algumas práticas aparecem como utilizadas por alguns centros, no quadro 21.
Contudo em outras áreas ou centros, aparecem como sendo reivindicadas.
Quanto aos espaços colaborativos físicos foram listadas três queixas: com o
aumento da produção, incluindo a oferta do curso de mestrado, os locais foram ficando
exíguos; a ocupação constante do auditório e sala de curso; e, por fim, a falta de espaços
de convivência.
Sugeriram incrementar o uso dos espaços colaborativos virtuais, existentes, mas
subutilizados.
Ainda que a mentoria e a revisão pós-ação tenham sido mencionados no Quadro 21,
na percepção de alguns servidores; agora, aparecem como necessários, porém ausentes,
na percepção de outros.

4.2.4.3 Destacadas pela importância

Quadro 23– Práticas valorizadas
MENTORING
Claro que cada um tem a sua independência, é pós-doutor, etc. e tal... Mas eu sinto
falta... Eu não sei isso é coaching ou se é mentoring. (E02CP)
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Antes de trabalhar aqui, eu sempre trabalhei em lugares que não tinha [profissionais da
mesma formação que a minha] como chefe. Então, pra mim, tá sendo uma experiência
muito enriquecedora. Acho que nesses quatro anos, eu aprendi mais do que nos 10 de
vida profissional. Aqui, a ‗servidor N‘ e a ‗servidor L‘ são generosas. (ENCMI)
ESPAÇOS COLABORATIVOS FÍSICOS
Nada substitui o pessoal, nada substitui o olho no olho, acho fundamental. Virtualmente, a
gente pode fuçar um monte de coisa; mas a forma como fala, o jeito como olha, a atenção
que se dá, te faz ter um entendimento diferente. (ECCGA)
É fonte de troca, de aprendizado... Sinceramente eu acho que nada substitui o presencial.
(ENCGA).
Claro que os encontros virtuais são importantes, porque eles suprem a necessidade de
pessoas que realmente não podem estar presentes, mas [são] menos importantes do que
os encontros reais. (ENCMI)
ESPAÇOS COLABORATIVOS VIRTUAIS
Hoje em dia são importantíssimos, se bem feitos, se bem utilizados... são
importantíssimos. (E02CGA)
BRAINSTORMING
O brainstorming é uma técnica ótima! Porque assim, ideia-ideia, ela pode ser a pior ideia,
mas juntando com outra, pode acabar dando uma boa ideia. (ENCGA)
É aquela velha história: duas cabeças pensam melhor que uma.... E assim
sucessivamente, às vezes até acho que chega um momento que fica meio empacado,
mas é bom. (ENCMI)
FORUNS PRESENCIAIS E VIRTUAIS
São fundamentais... podem promover [ a troca] com mais tranquilidade. (ENCMI)
EDUCAÇÃO CORPORATIVA
Seria fundamental se a gente pudesse ter isso realmente de forma continuada... Você vai
ter a cada seis meses um profissional melhor do que você tinha. É o mundo ideal.
(ENCMI)
REVISÃO PÓS-AÇÃO
Acho fundamental pra você realmente ver o que você fez certo, o que você pode
melhorar. (ENCMI)
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CAFÉ DO CONHECIMENTO
É uma pausa produtiva, inclusive... Um espaço que propiciaria, uma forma de produção
indireta. (ENCMI)
COMPARTILHAMENTO DE VÍDEO
A gente trabalha com a finalidade de dar acesso à informação, seja a informação do
museu, pesquisa, ou acervo, enfim, produção do nosso trabalho... Qualquer forma de dar
acesso é superimportante. (ENCMI)
Se nós divulgássemos o nosso streaming, falar assim ―vamos ter no Youtube‖, muitas
pessoas não se deslocariam pra vir até aqui, e perderiam a oportunidade de conhecer o
museu , o jardim .... (ENCGA)
Importantíssimo... Internacionalização. (ENCGA)
NARRATIVAS
Não só conto, mas gosto de ouvir dos mais velhos. Conto as mesmas histórias, várias
vezes, pra que as pessoas saibam como é que era antes, o que já vivemos aqui, o que
piorou, o que melhorou. Falamos de nós!... E essa conversa cria laços. (ECCGA)
Fonte: elaboração própria

Os entrevistados, que, na sua maioria, confundem mentoria - modalidade de
capacitação e de gestão do desempenho - com chefia; relataram diferentes percepções
ao citarem a mentoria, manifestaram satisfação por tê-la, ou profundo desapontamento
por não a ter.
Em geral, os espaços físicos foram evidenciados, com a fala: ‗nada substitui o face a
face‘; e os espaços virtuais foram apontados como fundamentais, se bem aproveitados.
O brainstorming, os fóruns, os ‗café do conhecimento‘ e os vídeos são tidos como
fundamentais para o compartilhamento do conhecimento, ao passo que a educação
corporativa continuada, é reconhecida como um suporte para a construção do
conhecimento.
As narrativas foram e são amplamente utilizadas, e são importantes não somente na
recepção dos novos servidores, mas também para manter o clima na instituição como um
todo.
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Foi solicitado aos entrevistados que declarassem o nível de importância, nos valores
de 1/nada importante a 4/muito importante, para cada uma das 15 práticas (ver Apêndices
3 e 4). A média de pontuação foi muito alta.




―Praticamente eu vou dar quatro em tudo, porque tudo que você
abordou aí é importante.‖ (E02CGA)
―Quase tudo isso aí é muito importante.‖ (ECCMI)
―Tudo isso que você colocou é muito importante. Faz muita falta.
Pode colocar quatro em tudo.‖ (ENCP).
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Quadro 24 - Práticas / Iniciativas - Compartilhamento do Conhecimento
PRÁTICA / INICIATIVA
Gestão do Conhecim ento
Gestão de Pessoas

1- Fóruns pres enc iais e v irt uais

2- Comunidades de prát ic a

Batista e Quandt (2015)
Resultado Quantitativo
Adm inistração Pública, em 2014
70% - fóruns já estão implantados ou em processo de
implantação, e 26% - existência de resultados relevantes.
Em contrapartida, 24% afirmam que não existem planos
para implantação. Quanto ao alcance, este é indicado
como amplamente disseminado em 46% das
organizações, mas 24% delas relatam apenas a existência
de iniciativas isoladas.
21% estão em processo de implantação, 26%
implantadas, e 12% implantadas com resultados
importantes. Porém, o alcance das comunidades de
prática é caracterizado como “iniciativas isoladas” ou
restrita a alguns departamentos em 41% das entidades. A
disseminação mais ampla é observada em apenas 12%
dos casos.

Form alização
Prática
(form al)

Percepção
Iniciativa
(inform al)

Implant ada

Utilizada e Valorizada

Inexistente

Utilizada

3- Narrat iv as

30% das organizações, mas o seu alcance tende a ser
restrito a iniciativas isoladas (25%) ou inexistente
(47%s). Apenas 7% relatam que já estão implantadas e
apresentando resultados relevantes.

Inexistente

Utilizada e Valorizada

4 - Ment oring

21% a 24% das organizações. Porém, cerca de 60% delas
indicam a inexistência de planos para a sua implantação.

Inexistente

Reivindicada e

5 - Coac hing

21% a 24% das organizações. Porém, cerca de 60% delas
indicam a inexistência de planos para a sua implantação.
54% das organizações, sendo que em 30% delas já estão
implantadas e apresentando resultados relevantes. O
nível de alcance é alto, estando amplamente disseminada
na organização em 57% dos casos
Não existem planos para a sua formalização como
universidade corporativa em 47% . Um terço das
organizações informa que existem iniciativas de
universidade corporativa implantadas, e as mesmas
relatam resultados relevantes.
60% das organizações possuem essa prática implantada
ou em processo de implantação. Ela está amplamente
disseminada em 44% delas, com resultados importantes
em 21%.
40% das organizações, e o seu alcance ainda é bastante
restrito, estando amplamente disseminada em menos de
10% delas.
40% das organizações, e o seu alcance ainda é bastante
restrito.

Inexistente

Não utilizada

Inexistente

Utilizada e Valorizada

Inexistente

Não utilizada

Inexistente

Utilizada e Valorizada

Inexistente

Utilizada

Inexistente

Utilizada

11- Rev is ão pós -aç ão

40% das organizações, com resultados significativos em
12% delas.

Inexistente

Reivindicada e

12- E s paç os c olaborat iv os

Ausentes em mais da metade delas. Em apenas 18% são
percebidos resultados importantes da utilização desses
espaços.

Implant ada

6- E duc aç ão c orporat iv a

7- Univ ers idade c orporat iv a

8- Brains t orming

9- A s s is t ênc ia de c olegas
10- Rev is ão de aprendiz agem

f ís ic os

13- E s paç os c olaborat iv os v irt uais Implantados em um terço das organizações, com
resultados significativos em 18% delas.
18% das organizações, com resultados significativos em
14- Caf é do c onhec iment o
apenas 10% delas
50% das organizações, com resultados significativos em
15-Compart ilhament o de v ídeos
22% delas.

Fonte: elaboração própria

Utilizada,
Valorizada

Utilizada,
Valorizada
Utilizada,
Reivindicada e
Valorizada
Utilizada,
Inexistente

Reivindicada e
Valorizada

Inexistente

Utilizada e Valorizada

Implant ada

Utilizada e Valorizada
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No Quadro 24: coluna 1, lista das quinze práticas / iniciativas de gestão de pessoas;
coluna 2, resultado quantitativo da pesquisa de Batista e Quandt,
instituições públicas, no ano de 2014, publicados em 2015; coluna 3,

realizada em
situação de

implantação das práticas na Casa Rui; coluna 4, percepção dos servidores sobre
iniciativas associadas ao estímulo do compartilhamento do conhecimento na Casa Rui
(utilizadas, reivindicadas, valorizadas).
Ao analisar as práticas, fica, mais uma vez evidente, a diferença entre as áreas fim e
meio, pois a percepção dos servidores tem relação direta com a natureza do próprio
trabalho. Mesmo dentro da área fim, percebem-se diferenças entre os centros de
Pesquisa e de Memória e Informação. Então, cada centro utiliza as práticas de forma
diversa.

Um exemplo é o pessoal da área meio considerando boa a qualidade de

espaços físicos, enquanto o pessoal da área fim a considera insuficiente para a demanda
existente. Em cada andar há salas de reunião (atende bem a área meio), ao passo que os
espaços para receber público ficam restritos aos muito requisitados auditório e sala de
curso (demanda da área fim se encontra reprimida).
Outro fator impactante é a impressão pessoal; aqui, é feito um cruzamento com a
categoria ‗pessoas‘: há que se ter olhos de ver – influência direta de valores, crenças, em
suma, da vontade pessoal.
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CAPITULO V – CONCLUSÕES
5.1 CONCLUSÕES

Esta pesquisa pretendeu descrever qual a percepção que os servidores têm sobre a
comunicação organizacional como condição promotora do compartilhamento do
conhecimento, no âmbito da Fundação Casa de Rui Barbosa. No meio do percurso, foi
preciso identificar condições capacitadoras de um contexto propício à comunicação
organizacional; aspectos da comunicação organizacional; e iniciativas de comunicação
organizacional associadas ao estímulo do compartilhamento do conhecimento.
Tanto o objetivo principal quanto os objetivos intermediários foram efetivamente
cumpridos. Os entrevistados percebem o papel essencial da comunicação organizacional
na promoção do compartilhamento do conhecimento como representado nas falas.
Foram identificadas condições capacitadoras de um contexto propício, cabendo
destacar a variedade de requisitos e a autonomia. Também foram identificados aspectos
da comunicação organizacional, ficando em evidência as conversas informais e muitos
elementos formais (e-mail, ‗Para Todos‘, edital, boletim interno, atas, processos/PenSei,
reuniões informativas, sistemas, intranet). Por fim, foram identificadas iniciativas
associadas ao estímulo do compartilhamento do conhecimento, cabendo realçar os
fóruns, os espaços colaborativos físicos, a educação corporativa, as narrativas, e o
brainstorming, representando as mais utilizadas; e por outro lado, os espaços
colaborativos físicos (também mencionados acima, na seleção dos mais utilizados) e os
espaços colaborativos virtuais, representando as iniciativas mais reivindicadas. Todos os
entrevistados consideram a grande maioria das iniciativas muito importantes.
Além do aspecto profissional, o aspecto pessoal emergiu e mereceu destaque, indo
ao encontro ao senso comum, que defende que valores e crenças iluminam a percepção
humana.
Os servidores da FCRB têm a percepção de que, em que pese não existir uma
gestão do conhecimento formalizada, a Casa Rui tem tirado partido desse momento
inusitado para solidificar as novas relações que se constroem e aproveitar os novos
saberes que ingressam.
Os resultados apontam para a confirmação da suposição levantada. Presumia-se
que iniciativas isoladas, sem comprometimento declarado de todos os escalões da
organização, sem a integração necessária, bem como sem a disseminação dos

111

resultados alcançados, têm predominado sobre um esforço coordenado; e, apesar de ter
gerado reflexos positivos para a organização e seus servidores, precisam ser melhoradas.
A simples existência de inúmeras práticas é o ponto de partida para a criação de uma
cultura de compartilhamento, mas, para isso, é necessário atentar para o fomento das
boas práticas intersetorialmente.
Foram identificadas quatro áreas bem definidas na FCRB: administração, pesquisa,
memória e ensino. Dentro dessas quatro áreas, aparecem representados cinco centros: 1)
a administração, que dá suporte a toda a instituição; 2) pesquisa; 3) memória; 4) museu, o
qual, mesmo fazendo parte do centro de memória, tem um comportamento bastante
peculiar; e 5) mestrado, ainda na sua ‗infância‘. Em virtude da extensa variedade de
especialidades, se criam guetos (por familiaridade), dificultando a comunicação.
As diferenças vão além das que aparecem costumeiramente entre área meio e área
fim. Foram identificadas diferenças substanciais dentro da área fim, entre o Centro de
Pesquisa (CP) e o Centro de Memória e Informação (CMI), pois este fica muito dividido
entre área acadêmica e gestão, muito ocupado com questões burocráticas, enquanto que
o CP tem mais liberdade, e acaba obtendo maior visibilidade e reconhecimento.
Concluiu-se que, de fato, o compartilhamento de conhecimento depende dos
indivíduos e a comunicação organizacional é um dos principais fatores de sucesso das
iniciativas de partilhar. Foram encontradas falhas na comunicação, que realimentam uma
realidade presente na instituição, onde há muitos grupos de especialistas e pouca
integração entre eles. Elementos da comunicação organizacional foram identificados, ora
pela presença, ora pela ausência.
Em destaque, foi marcante a manifestação do orgulho de trabalhar numa instituição
reconhecida nacional e internacionalmente, rica em multiplos saberes, com uma produção
intelectual abundante.
A organização aparece como um lugar particularmente propício à troca, mas que
carece de fomentação. Como a intenção da direção não é formalizada, as pessoas que
não se motivam a compartilhar podem não participar das ‗trocas de figurinhas‘, não
recebem essa demanda, criam justificativas pessoais e simplesmente se isolam.
Devido à baixa formalização de alguns processos de gestão, muitas iniciativas não
coordenadas acontecem na Casa – grupos de trabalho, comissões e reuniões sem a
devida divulgação dos resultados, e, em alguns casos, até mesmo sem publicação.
Como consequência, algumas pessoas se beneficiam das ações e outros, não. Muitas
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práticas, de certa forma, foram reivindicadas. Nas entrevistas, as queixas sobre a falta de
algumas práticas aparecem ora como lamento, ora como indignação.
Por um lado, a estrutura limitada (poucos servidores) dificulta o trabalho dos centros
especialistas, que vivem uma ambiguidade entre as suas tarefas acadêmicas e tarefas de
gestão, ou meramente burocráticas. Por outro, isso favorece as conversas informais. Os
entrevistados percebem a importância de espaços propícios aos encontros informais, e de
chefias agregadoras, para que o compartilhamento se dê. Os servidores deram bastante
ênfase aos espaços físicos, onde ocorrem os encontros face a face, pois, para a maioria
deles, os espaços virtuais tendem a reduzir a confiança.
É importante registrar que não somente a observação direta, mas também
conversas informais mantidas com outros servidores apontaram para uma mudança
positiva no tecido organizacional, desde o início das articulações do corpo funcional junto
ao MinC, na busca por instituir um processo participativo de escolha do comando da
FCRB.
No que concerne à identificação das práticas utilizadas, percebem-se diversas
iniciativas de compartilhamento do conhecimento ocorrendo em larga escala, apesar de
algumas falhas na comunicação organizacional.

5.2 RECOMENDAÇÕES

5.2.1 Contribuições Acadêmicas
 Replicar a pesquisa em outras unidades da administração pública.
Buscar reproduzir esta pesquisa em outras unidades federais, notadamente as
ligadas ao Ministério da Cultura e sediadas no Rio de Janeiro. Uma organização, aqui
apresentada como sugestão, por guardar grande similaridade com a FCRB (ao comportar
pesquisa, memória e jardim público) é o Instituto de Pesquisa Jardim Botânico.
 Aprofundar os estudos das questões geracionais.
À Academia, sugere-se dar destaque à ‗questão geracional no serviço público‘ em
futuras pesquisas que tratem do compartilhamento do conhecimento organizacional.
 Estudar a relação entre sentimento de pertencimento e responsabilização, e
compartilhamento do conhecimento dentro das organizações.
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Ainda pensando em contribuições acadêmicas, cabe ressaltar que a construção do
sentimento de pertencimento e de responsabilização, efeitos da participação do sujeito na
edificação da memória e do conhecimento organizacional, são reconhecidamente
questões de grande amplitude e valia não explorados nesta dissertação, mas que
merecem ser aprofundados em outros estudos.
 Pesquisar

a

influência

do

clima

organizacional

no

compartilhamento

do

conhecimento.
Visto que a gestão do conhecimento é um processo que depende do contexto
sociocultural, exigindo a construção de um cenário colaborativo, cabe verificar se existe
relação entre o sistema de escolha do comando da organização, o clima organizacional
reinante e a promoção do compartilhamento do conhecimento.

5.2.2 Sugestões para a Casa Rui
A Fundação Casa de Rui Barbosa tem um histórico rico em conquistas e dispõe de
extensa gama de requisitos que ajudaram a torná-la uma instituição de referência para
outras organizações da Administração Pública Federal. O seu capital intelectual,
reconhecido unanimemente nas entrevistas, atua como um catalisador da cultura
organizacional. É preciso atentar para esse recurso valioso - herdado, construído e
mantido até hoje, no espaço e no tempo. Despontam, pois, justificativas suficientes para a
implantação formal de uma política de gestão do conhecimento – conjunto de processos
que envolvem a geração, o armazenamento, a disseminação, a utilização e a mensuração
do conhecimento, alinhados com os objetivos organizacionais – que, de certa forma,
existe na informalidade. Para tanto, sugere-se, ainda, o aprimoramento dos instrumentos
formais

da

comunicação

organizacional,

promotora

do

compartilhamento

do

conhecimento.

5.2.2.1 Aplicabilidade

Encontram-se listadas abaixo algumas sugestões para a Casa Rui, além das observações
mais gerais do parágrafo precedente:
1- Aperfeiçoar instrumentos formais da comunicação organizacional.
2- Instituir um grupo de apoio à gestão do conhecimento.
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3- Empreender esforço coordenado e sistemático para universalizar boas práticas por
meio de sistemas integrativos; e para monitorar se as lições apreendidas estão sendo
incorporadas ao conhecimento organizacional.
No que tange a ações, sugere-se:
1- Publicação de relatórios e de pequenos vídeos (de até 10 minutos), apresentando os
resultados dos grupos de trabalho.
2- Promoção de pequenos fóruns (de até 30 minutos), para discutir resultado de trabalho
caso, após a publicação dos relatórios e dos vídeos (sugeridos no item acima), surja
demanda para aprofundar questões, debater ou para dirimir dúvidas.
3- Disponibilização de espaços de convivência que possibilitem conversas informais,
promotoras do compartilhamento do conhecimento.
4- Quanto aos espaços colaborativos físicos, priorizar a demanda interna à externa.
5- Acerca dos espaços colaborativos virtuais, pensar em espaços modelados conforme a
necessidade de cada um dos centros.
6- No que tange à mentoria, atentar para a necessidade de chefias com perfil de
lideranças ‗motivadoras do compartilhamento‘, bem como abrir discussão sobre o
isolamento de alguns especialistas.
7- Incentivar a criação de pequenos fóruns, onde servidores possam ter oportunidade de
difundir seus conhecimentos específicos. Ex.: servidor X poderia contribuir com
‗educação financeira‘; o servidor Y, com ‗a linguagem do direito em contratos‘; e o servidor
Z, com ‗fundamentos de pedagogia para a recepção de público infanto-juvenil‘, etc.

115

REFERÊNCIAS

ALVARENGA NETO, R. C. D. Gestão do conhecimento estratégico em organizações
brasileiras: um caso de vinho velho em garrafas novas ou uma mudança estratégica?
Revista Eletrônica de Estratégia & Negócios, v. 1, n. 1, p. 65–83, 2008.
ANDREEVA, T.; KIANTO, A. Does knowledge management really matter? Linking
knowledge management practices, competitiveness and economic performance. Journal
of Knowledge Management, v. 16, n. 4, p. 617–636, 2012.
ANGELONI, M. T. et al. The importance of communication in the transfer of knowledge
and in the creation of a shared vision: a case study. Revista Eletrônica de Estratégia &
Negócios, v. 9, n. 3, p. 182–198, 2016.
ARAUJO, R. P.; MOTTIN, A. P.; REZENDE, J. F. C. Gestão do conhecimento e do capital
intelectual: mapeamento da produção acadêmica brasileira de 1997 a 2011 nos encontros
da ANPAD. Organizações & Sociedade, v. 20, n. 65, p. 283–301, 2013.
ARENDT, H. La condición humana. Barcelona: Paidós, 2005.
BÄCHTOLD, C. Noções de administração pública. Cuiabá: Ed. UFMT, 2008.
BALBINO, J. N.; NUNES, H. F.; QUEIROZ, F. C. B. P. O estágio de desenvolvimento da
gestão do conhecimento nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.
Perspectivas em Gestão & Conhecimento, v. 6, n. 2, p. 80–98, 2016.
BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Ed. 70, 2011.
BATISTA, F. F. Governo que aprende: gestão do conhecimento em organizações do
executivo federal. Texto para Discussão - Instituto de Pesquisa Econômica AplicadaIPEA, n. 1022. Brasília, 2004.
____________. Modelo de gestão do conhecimento para a administração pública
brasileira. Brasília: IPEA, 2012.
____________ et al. Gestão do conhecimento na administração pública. Texto para
Discussão - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada- IPEA, n. 1095. Brasília, 2005.
____________; QUANDT, C. O. Gestão do conhecimento na administração pública:
resultados da pesquisa IPEA 2014- Práticas de Gestão do Conhecimento. Texto para
Discussão - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada- IPEA, n. 2120. Brasília, 2015.
BERGER, P. L. ; LUCKMANN, T. A construção social da realidade. 7. ed. Petrópolis:
Vozes, 1987.
BESSA, V. C.; NERY, M. B.; TERCI, D. C. Sociedade do conhecimento. São Paulo em
Perspectiva, v. 17, n. 3-4, p. 3-16, 2003.
BOGDAN, R. C.; BIKLEN, S. K. Qualitative research for education: an introduction to
theory and methods. Boston, MA: Allen & Bacon, 1992.

116

BORBA, F. R.; KNOLL, E. C.; TODESCAT, M. Diagnóstico de níveis de maturidade em
gestão do conhecimento: centro de empreendedorismo inovador da Fundação CERTI.
NAVUS - Revista de Gestão Tecnológica, v. 3, n. 2, p. 163–176, 2013.
BRASIL. Lei 4943. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/LEIS/19501969/L4943.htm>. Acesso em: 7 mar. 2017.
_____. Decreto 200. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decretolei/Del0200.htm>. Acesso em: 28 mar. 2017.
BRITO, L. M. P.; OLIVEIRA, P. W. S.; CASTRO, A. B. C. Gestão do conhecimento numa
instituição pública de assistência técnica e extensão rural do Nordeste do Brasil. Revista
de Administração Pública - RAP, v. 46, n. 5, p. 1341–1366, 2012.
CAMPBELL, B. A.; COFF, R. W.; KRYSCYNSKI, D. Rethinking sustained competitive
advantage from human capital. Academy of Management Review, v. 37, n. 3, p. 376–
395, 2012.
CANARY, H. E.; McPHEE, R. D. Communication and organizational knowledge:
contemporary issues for theory and practice. New York: Routldge, 2011.
CARDOSO, L. Gerir conhecimento e gerar competitividade: estudo empírico sobre a
gestão do conhecimento e seu impacto no desempenho organizacional. Coimbra:
Penafiel, 2007.
___________; MEIRELES, A.; FERREIRA PERALTA, C. Knowledge management and its
critical factors in social economy organizations. Journal of Knowledge Management, v.
16, n. 2, p. 267–284, 2012.
CARVALHO, I. C. L.; KANISKI, A. L. A sociedade do conhecimento e o acesso à
informação: para que e para quem. Ciência da Informação, v. 29, n. 3, p. 33-39, 2000.
CHENG, M. M.; COYTE, R. The effects of incentive subjectivity and strategy
communication on knowledge-sharing and extra-role behaviours. Management
Accounting Research, v. 25, n. 2, p. 119–130, 2014.
CHERMAN, A.; ROCHA-PINTO, S. R. Gestão do conhecimento no Brasil: visão da
academia. Revista Pensamento Contemporâneo em Administração, v. 7, n. 1, p. 92–
107, 2013.
CORREA, F.; ZIVIANI, F.; CHINELATO, F. B. Gestão do conhecimento: uma análise
metabibliometrica. Perspectiva em Gestão & Conhecimento, v. 6, n. 2, p. 208–224,
2016.
CRESWELL, J. W. Qualitative inquiry and research design: choosing among five
traditions. Thousand Oaks, CA: Sage, 1998.
_____________. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 3. ed.
Porto Alegre: Artmed, 2010.
DAILEY, S. L. Retelling stories in organizations: understanding the functions of narrative
repetition. Academy of Management Review, v. 39, n. 1, p. 22–43, 2014.

117

DAVENPORT, T. O. Human capital: what it is and why people invest it. San Francisco:
Jossey-Bass, 1999.
DAVENPORT, T. H.; PRUSAK, L. Conhecimento empresarial: como as organizações
gerenciam o seu capital intelectual. Rio de Janeiro: Campus, 1998.
DAZZI, M. C. S.; ANGELONI, M. T. Compreendendo o significado de gestão do
conhecimento e a importância da comunicação em seu compartilhamento - um estudo de
caso. RAUnP - Revista Eletrônica do Mestrado Profissional em Administração da
Universidade Potiguar, v. 1, n. 1, p. 18–31, 2008.
DEAN, A.; KRETSCHMER, M. Can ideas be capital? Factors of production in the
postindustrial economy: a review and critique. Academy of Management Review, v. 32,
n. 2, p. 573-594, 2007.
DENHARDT, R. Teorias da administração pública. São Paulo: Cengage Learning,
2012.
DIXON, N. M. Common knowledge: how companies thrive by sharing what they know.
Cambridge, MA: Harvard Business School Press, 2000.
DRUCKER, P. F. O melhor de Peter Druker: a sociedade. São Paulo: Nobel, 2002.
EDVINSSON, L.; MALONE, M. S. Capital Intelectual. São Paulo: Makron, 1998.
FEHR, R. et al. The grateful workplace: a multilevel model of gratitude in organizations.
Academy of Management Review, v. 42, n. 2, p. 361–381, 2017.
FERNANDES, P. F. et al. Fatores facilitadores e inibidores às práticas de gestão do
conhecimento em uma grande organização brasileira do setor industrial. Revista Gestão
& Planejamento, v. 16, n. 1, p. 222–239, 2015.
FISCHER, M. D. et al. Knowledge leadership: mobilizing management research by
becoming the knowledge object. Human Relations, v. 69, n. 7, p. 1563–1585, 2016.
FLEURY, M. T. L.: SHINYASHIKI, G. T.; STEVANATO, L. A. Arqueologia téorica e
dilemas metodológicos dos estudos sobre cultura organizacional. In: MOTTA, F. C. P.;
CALDAS, M. P. (org.) Cultura organizacional e cultura brasileira. S. Paulo: Atlas, 1997,
p. 273-292.
FREITAS, J. A. S. B.; LEITÃO, S. P. Em busca de uma abordagem integrativa do
conhecimento organizacional. Organizações & Sociedade, v. 11, n. 30, p. 13–20, 2004.
FREITAS, M. E. Cultura organizacional: o doce controle no clube dos raros. In: MOTTA, F.
C. P.; CALDAS, M. P. (org.). Cultura organizacional e cultura brasileira. S. Paulo:
Atlas, 1997, p. 293-304.
GARCIA, O. P. G.; COLTRE, S. M. Knowledge management as a determinant factor in the
retention of professionals in the industry: a case study in an organization in the furniture
industry. Brazilian Business Review, v. 14, n. 2, art. 3, p. 182-203, 2017.
GARICANO, L.; WU, Y. Knowledge, communication, and organizational capabilities.

118

Organization Science, v. 23, n. 5, p. 1382–1397, 2012.
GIOIA, D. A.; CORLEY, K. G.; HAMILTON, A. L. Seeking qualitative rigor in inductive
research: notes on the Gioia methodology. Organizational Research Methods, v. 16, n.
1, p. 15-31, 2013.
GOLDHABER, G. M. Organizational communication. Oxford: Brown & Benchmark,
1993.
GOMES, D. C. Valores pessoais e gestão do conhecimento organizacional. RAUnP Revista Eletrônica do Mestrado Profissional em Administração da Universidade
Potiguar, v. 1, n. 2, p. 1–33, 2009.
GONZALEZ, R. V. D.; MARTINS, F. M. Um estudo teórico das características
organizacionais que influenciam a gestão do conhecimento nas nrganizações.
Perspectivas em Gestão & Conhecimento, v. 5, n. 2, p. 14–34, 2015.
GUECHTOULI, W.; ROUCHIER, J.; ORILLARD, M. Structuring knowledge transfer from
experts to newcomers. Journal of Knowledge Management, v. 17, n. 1, p. 47–68, 2013.
HARTLEY, J. Case study research. In: CASSEL, C.; SYMON, G. (org.) Essential guide
to qualitative methods in organizational research. London: SAGE, 2006, p. 323-333.
HENRIQUES, A. C. V.; ANTUNES, E. D. D.; MACKE, J. Beyond the technological aspects
of intercultural knowledge transfer: the role of international human resources. REAdRevista Eletrônica de Administração, v. 19, n. 1, p. 247–273, 2013.
HOFSTEDE, G. Cultures and organizations: software of the mind. New York: PrenticeHall, 1997.
INKPEN, A. C.; TSANG, E. W. Reflections on the 2015 Decade Award—social capital,
networks, and knowledge transfer: an emergent stream of research. Academy of
Management Review, v. 41, n. 4, p. 573–588, 2016.
JONSSON, A. A transnational perspective of knowledge sharing: lessons learned from
IKEA'S entry into Russia, China and Japan. The International Review of Retail,
Distribution and Consumer Research, v. 18, n. 1, p. 17-44, 2008.
KUNSCH, M. M. Comunicação organizacional: conceitos e dimensões dos estudos e das
práticas. Faces da cultura e da comunicação organizacional, v. 2, p. 169-192, 2006.
_____________. Comunicação organizacional: contextos, paradigmas e abrangência
conceitual. MATRIZes, v. 8, n. 2, p. 35-61, 2014.
_____________; GOBBI, M. O campo acadêmico-científico da Comunicação no Brasil:
panorama, constituição e perspectivas. Anuário Electrónico de Estudios en
Comunicación Social “Disertaciones”, v. 2, n. 9, p. 68-91, 2016.
LANGLEY, A. Strategies for theorizing from process data. Academy of Management
Review, v. 24, n. 4, p. 691-710, 1999.
LAVE, J.; WENGER, E. Situated learning: legitimate peripheral participation. New York:

119

Cambridge University Press, 1991.
LEE, M. R.; CHEN, T. T. Revealing research themes and trends in knowledge
management: from 1995 to 2010. Knowledge-Based Systems, v. 28, p. 47–58, 2012.
MARCHIORI, M.; BULGACOV, S. Strategy as communicational practice in organizations.
International Journal of Strategic Communication, v. 6, n. 3, p. 199‐211, 2012.
MARTINS, P. E. M.; PIERANTI, O. P. Estado e gestão p blica
contemporâneo. Rio de Janeiro: FGV, 2006.

visões do Brasil

MASSINGHAM, P. An evaluation of knowledge management tools: Part 1–managing
knowledge resource. Journal of Knowledge Management, v. 18, n. 6, p. 1075–1100,
2014.
McIVER, D. et al. Understanding work and knowledge management from a knowledge-inpractice perspective. Academy of Management Review, v. 38, n. 4, p. 597–620, 2013.
McNABB, D. Knowledge management in public sector: A blueprint for innovation on
government. New York: M.E. Sharpe, 2007.
____________________. Links between work experiences and organizational
commitment during the first years of employment. Journal of Occupational Psychology,
v. 61, p. 195–209, 1988.
____________________; GELLATLY, I. R. Affective and continuance commitment to the
organization: evaluation of measures and analysis of concurrent and time-lagged relations.
Journal of Applied Psychology, v. 75, n. 6, p. 710–720, 1990.
______________________ . A three-component conceptualization of organizational
commitment. Human Resource Management Review, v. 1, n.1, p. 61-89, 1991.
____________________; SMITH, C. A. Commitment to organizations and occupations:
extension and test of a three-component conceptualization. Journal of Applied
Psychology, v. 78, n. 4, p. 538–551, 1993.
____________________; TOPOLNYTSKY, L. Commitment in a changing world of work.
Canadian Psychology/ Psychologie Canadienne, v. 39, n. 1–2, p. 83–93, 1998.
_________; IRVING, P.; ALLEN, N. Examination of the combined effects of work values
and early work experiences on organizational commitment. Journal of Organizational
Behavior, v. 19, n. 1, p. 29–52, 1998.
NAG, R.; GIOIA, D. A. From common to uncommon knowledge: foundations of firmspecific use of knowledge as a resource. Academy of Management Journal, v. 55, n. 2,
p. 421–457, 2012.

MINAYO, M. C. S. Análise qualitativa: teoria, passos e fidedignidade. Revista Ciência &
Saúde Coletiva, v. 17, n. 3, p. 621-626, 2012.

120

MOHAMMED, A. S. Knowledge management challenges in the public sector.
International Journal , v. 15, n. 4, p. 23-42, 2015.
NDLELA, M. N. Critical success factors for effective knowledge sharing: integrating intraorganizational communication and KM Tools. In: European Conference on Knowledge
Management, v. 1, 2014.
NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. Criação de conhecimento na empresa. 7. ed. Rio de
Janeiro: Campus, 1997.
O'DELL, C.; GRAYSON Jr., C. J. If only we knew what we know. New York: The Free
Press, 1998.
OLIVEIRA, R. R.; OLIVEIRA, R.; LIMA, J. B. Reflexão sobre a relação entre a mudança
de cultura organizacional e a gestão do conhecimento. Perspectivas em Gestão &
Conhecimento, v. 6, n. 1, p. 19–35, 2016.
PAIS, L. Gestão do conhecimento. In: SIQUEIRA, M. M. M. (org.). Medidas do
comportamento organizacional: ferramentas de diagnóstico e de gestão. Porto Alegre:
Artmed, 2014. p. 193-208.
PASCOE, C.; MORE, E. Communication climate and organisational knowledge
sharing. Journal of Information & Knowledge Management, v. 4, n. 4, p. 247-255,
2005.
PASOLD, C. L. Personalidade e comunicação. São Paulo: Chiado, 2017.
PAULIN, D.; SUNESON, K. Knowledge transfer, knowledge sharing and knowledge
barriers - three blurry terms in knowledge management. The Electronic Journal of
Knowledge Management, v. 10, n. 1, p. 81-91., 2012.
PINHO, I.; REGO, A.; CUNHA, M. P. Improving knowledge management processes: a
hybrid positive approach. Journal of Knowledge Management, v. 16, n. 2, p. 215–242,
2012.
POLANYI, M. The tacit dimension. London: Routledge & Kegan Paul, 1966.
RABELO, R. A.; FERENHOF, H. A.; SELLIG, P. M. Gestão do conhecimento em
processos de transformação organizacional: o desenvolvimento da intimidade como fator
facilitador. Perspectiva em Gestão & Conhecimento, v. 2, n. 1, p. 21–35, 2012.
RIGO, A. S.; SOUZA FILHO, N. A.; SOUZA, D. C. Gestão do conhecimento: aspectos
críticos para a gestão estratégica de pessoas. Revista ADM.MADE, v. 11, n. 2, p. 47–70,
2007.
RODRIGUEZ, E.; EDWARDS, J. S. Knowledge management in support of enterprise risk
management. International Journal of Knowledge Management, v. 10, n. 2, p. 43–61,
2014.
RODRIGUES, M. M.; GRAEML, A. R. Conhecimento tácito ou explícito? A dimensão

121

epistemológica do conhecimento organizacional na pesquisa brasileira sobre gestão do
conhecimento. Perspectivas em Gestão & Conhecimento, v. 3, n. 2, p. 131–144, 2013.
RUÃO, T.; KUNSCH, M. A comunicação organizacional e
introdutória. Comunicação e Sociedade, v. 26,n. 1, p. 7-13, 2014.

estratégica:

nota

SAINT-ONGE, H.; ARMSTRONG, C. The conductive organization: building beyond
sustainability. 2. ed. New York: Routledge, 2011.
SANABIO, M. T.; SANTOS, G. J.; DAVID, M. V. Administração
contemporânea: política, democracia e gestão. Juiz de Fora: Ed. UFJF, 2013.

pública

SCHWARTZ, D. G. Encyclopedia of knowledge management. Hershey, PA: IGI Global,
2006 [electronic]. Acesso em 06 jun 2017.
SENGE, P. M. A quinta disciplina. 4. ed. São Paulo: Best Seller, 1999.
SERENKO, A.; BONTIS, N. Global ranking of knowledge management and intellectual
capital academic journals: 2013 update. Journal of Knowledge Management, v. 17, n. 2,
p. 307–326, 2013.
SCHEIN, E. H. Organizational culture and leadership. 2. ed. San Francisco: JosseyBass, 1997
SCHNEIDER, S. C.; BARSOUX, J.-L. Managing across cultures. Harlow, UK: PrenticeHall Europe, 1997
SIQUEIRA, M. M. M. Medidas do comportamento organizacional. Estudos de Psicologia,
v. 7, n. esp., p. 11–18, 2002.
SOUTO, P. C. N. Beyond knowledge, towards knowing: the practice-based approach to
support knowledge creation, communicaton, use for innovation and strategies. RAIRevista de Administração e Inovação, v. 10, n. 1, p. 51–78, 2013.
SOUZA, E. R.; MINAYO, M. C. S.; DESLANDES, S.F.; VEIGA, J. P. C. Construções dos
instrumentos qualitativos e quantitativos. In: MINAYO, M. C. S.; ASSIS, S. G.; SOUZA, E.
R. Avaliação por triangulação de métodos: abordagem de programas sociais. Rio de
Janeiro: Ed. Fiocruz, 2005, p. 132-155.
STEFANO, N. M. et al. Gestão de ativos intangíveis: implicações e relações da gestão do
conhecimento e capital intelectual. Perspectivas em Gestão & Conhecimento, v. 4, n. 1,
p. 22–37, 2014.
STEWART, T. A. The wealth of knowledge: intellectual capital and the twenty-first
century organization. New York: Doubleday, 2001.
SVEIBY, K.-E. A nova riqueza das organizações: gerenciando e avaliando patrimônios
de conhecimento. Rio de Janeiro: Campus, 1998.
SZULANSKI, G. Unpacking stickiness: an empirical investigation of the barriers to transfer
best practice inside the firm. Academy of Management Journal, v. 17, n.1 ,p. 437-441,
1996.

122

____________. Sticky knowledge: barriers to knowing in the firm. Thousand Oaks, CA:
Sage, 2003.
TAKEUCHI, H.; NONAKA, I. (org.) Gestão do conhecimento. Porto Alegre: Bookman,
2008.
TATTO, L.; BORDIN, R. A. Filosofia e gestão do conhecimento: um estudo do
conhecimento na perspectiva de Nonaka e Takeuchi. Cadernos EBAPE.BR, v. 14, n. 2,
p. 340–350, jun. 2016.
TEIXEIRA, E. K.; OLIVEIRA, M. Métricas de gestão do conhecimento: análise em artigos
publicados em periódicos científicos de 2001 a 2011. Revista ADM.MADE, v. 16, n. 1, p.
110–128, 2012.
THAYER, L. O. Administrative communication. Chicago: R.D. Irwin, 1961.
TIPPMANN, E.; SCOTT, P. S.; MANGEMATIN, V. Stimulating knowledge search routines
and architecture competences: the role of organizational context and middle management.
Long Range Planning, v. 47, n. 4, p. 206–223, 2014.
TJOSVOLD, D.; WONG, A. S. H.; FENG CHEN, N. Y. Constructively managing conflicts in
organizations. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational
Behavior, v. 1, n. 1, p. 545–568, 2014.
TURBAN, E.; McLEAN, E.; WETHERBE, J. Tecnologia da informação para gestão:
transformando os negócios na economia digital. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2004.
Van MAANEN, J. Processando as pessoas - estratégias de socialização organizacional.
In: FLEURY, M. T. L.; FISCHER, R. M. (coord.) Cultura e poder nas organizações. S.
Paulo: Atlas, 1989, p. 45-62.
VERGARA, S. C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 15. ed. São
Paulo: Atlas, 2007.
Von KROGH, G.; ICHIJO, K.; NONAKA, I. Enabling knowledge creation: how to unlock
the mystery of tacit knowledge and release the power of innovation. Oxford: Oxford
University Press, 2000.
WENGER, E. Communities of practice: learning, meaning, and identity. New York:
Cambridge University Press, 2001.
__________.; McDERMOTT, R. ; SNYDER, W. M. Cultivating communities of practice.
Boston: Harvard Business School Press, 2002.
WIIG, K. M. Knowledge management in public administration. Journal of Knowledge
Management, v. 6, n. 3, p. 224-239, 2002.
YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 5. ed. Porto Alegre: Bookman,
2015.
ZHANG, L. et al. Knowledge management component in managing human resources for
enterprises. Information Technology and Management, v. 13, n. 4, p. 341–349, 2012.

123

124

APÊNDICE 1 – DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA FCRB, EM
OUTUBRO DE 2017.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO NA PRESIDÊNCIA E NOS CENTROS

PRESIDÊNCIA
COORDENAÇÃO GERAL DE
ADMINISTRAÇÃO (CGA)
CENTRO DE MEMÓRIA E
INFORMAÇÃO (CMI)
CENTRO DE PESQUISA (CP)

TOTAL

INGRESSO 2014

8

3

28

13

55

30

32

3

123

49
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APÊNDICE 2 – ROTEIRO SEMIESTRUTURADO DAS ENTREVISTAS

Bloco 1- IDENTIFICAÇÃO
Identificação do entrevistado: nome (codificado), classificação de ingresso, se trocou de
setor nos últimos 3 anos, sexo, idade, nível de escolaridade, área de formação, tempo na
FCRB, tempo no setor em que se encontra lotado, e se exerce ou já exerceu chefia de
equipe (informar período).

PERFIL DOS ENTREVISTADOS / RESPONDENTES

Entrevistado

Ingresso

Troca

E1CCGA

antes de 2002

Sim

E202CGA

2002

Não

E3NCGA

Após 2002

Sim

E4CCP

antes de 2002

Sim

E502CP

2002

Não

E6NCP

Após 2002

Não

E7CCMI

antes de 2002

Sim

E802CMI

2002

Não

E9NCMI

Após 2002

Não

Idade

Nível de
Escolaridade

Área de
Formação

Tempo
na FCRB
(anos)

Tempo
no
SETOR
(anos)

Chefe
(período)
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Bloco 2- CONTEXTO
Aqui na Casa Rui...
2.1 Você sente que somos estimulados a ―trocar figurinhas‖?
2.2 Você acha que tem autonomia pra fazer o seu trabalho?
(caso positivo)
E os outros, também têm?
(caso negativo)
Mas em outros setores, seus colegas têm? Você acha que em outro setor você teria?
2.3 Se estimula a troca de setor? E há gente que fica trocando de setor?
O que você acha disso?
2.4 Como as informações chegam até você?
2.5 A formação, o conhecimento dos colaboradores são diversificados? Você pode me
dar exemplos disso? Você acha isso bom ou ruim?

Bloco 3- COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL
Aqui na Casa Rui...
3.1 A gente fala da Casa Rui?
3.2 Quando a gente se encontra casualmente, no ―cafezinho‖, a gente conversa sobre o
nosso trabalho? O que a gente fala sobre o nosso trabalho?
3.3 Como funciona a dinâmica em nossas reuniões? A gente fala sobre o quê? Passamos
boas dicas, informações importantes uns aos outros?
3.4 Quando temos dúvidas, perguntamos aos colegas?
3.5 Contamos histórias/ incidentes engraçados que se passam no nosso trabalho?
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APÊNDICE 3 – ENTREVISTA – LISTA DE PRÁTICAS

LISTA DE PRÁTICAS

As respostas devem ser fornecidas com os seguintes enquadramentos, POR
FREQUÊNCIA, EM SEGUIDA POR IMPORTÂNCIA.

FREQUÊNCIA
1 - Prática não utilizada
2 - Prática pouco utilizada
3 - Prática utilizada
4 - Prática muito utilizada

IMPORTÂNCIA
1 - Prática não importante
2 - Prática pouco importante
3 - Prática importante
4 - Prática muito importante

Obs: caso a prática seja utilizada, mencionar o NOME ADOTADO na FCRB.

IDENTIFICAR respondente:
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APÊNDICE 4 –LISTA DE PRÁTICAS

LIS TA DE P RÁ TICA S - P E S QUIS A - DIS S E RTA ÇÃ O DE ME S TRA DO - A DRIA NA MA GA LHÃ E S
FRE QUÊ NCIA
1
1- Fóruns
presenciais e
virtuais
2- Comunidade de
prática ou
comunidade de
conhecimento

E s paç os / E nc ont ros para dis c ut ir e c ompart ilhar inf ormaç ões ,

2

3

4

1

IMPORTÂNCIA
2
3
4

ideias e ex periênc ias que contribuirão para o desenvolvimento de
competências e para o aperfeiçoamento de processos e atividades da
organização.
Grupos inf ormais e interdisciplinares de pessoas unidas em torno de
um interesse comum. Auto-organizadas, a fim de permitir a colaboração
de pessoas internas e externas à organização; propiciam o veículo e o
contexto para facilitar a transferência de melhores práticas e o acesso a
especialistas.
Téc nic as ut iliz adas para descrever assuntos complicados, expor

3- Narrativas

situações, comunicar lições aprendidas, ou interpretar mudanças
culturais. Relatos retrospectivos de pessoas envolvidas nos eventos
narrados.
Um ment or (ex pert ) observa, analisa, retroalimenta a execução de

4- Mentoring

atividades, no intento de modelar as competências de um indivíduo ou
grupo.

5- Coaching

P roc es s o planejado de orientação, apoio, dialogo e acopanhamento.
Similar ao mentoring , mas o coach não participa das atividades.

6- Educação

E duc aç ão c ont inuada com vistas à atualização do pessoal em todas

corporativa

as áreas da organização, de maneira uniforme.

7- Universidade

continua dos colaboradores - visam desenvolver tanto comportamentos e

Corporativa

conhecimentos mais amplos, como habilidades técnicas mais

Unidade organiz ac ional dedicada a promover a aprendizagem ativa e

específicas.
Téc nic a ut iliz ada. Maneira simples de ajudar um grupo de pessoas a
gerar ideias. O processo é dividido em duas fases: todas as idéias são
8- Brainstorming

aceitas como válidas, e posteriormente, particiipantes analisam
criticamente as ideias, identificam pontos positivos antes de ver os
aspectos negativos.
Téc nic a ut iliz ada. Solicitar assistência de colegas e de especialistas.

9- Assistência de

Processo conhecido como "aprender ant es de fazer" - obter

colegas

conhecimento - discutem problemas e propõem soluções - antes de
iniciar um projeto.

10- Revisão de
aprendizagem

Téc nic a ut iliz ada. Promover a aprendizagem durant e o processo de
trabalho. A revisão de aprendizagem pode ocorrer após qualquer evento atividade curta, ou parte de uma atividade.
Téc nic a ut iliz ada. Avaliar e captar lições aprendidas, quando um

11- Revisão pós-

projeto chega ao f im. Permite descobrir o que aconteceu, por que

ação

aconteceu, manter pontos fortes, eliminar pontos fracos, aproveitar
oportunidades de melhoria.
Quando pessoas compartilham ou criam conhecimento, elas

12- Espaços
colaborativos
físicos

normalmente interagem com outras pessoas por meio de comunicação
face-a-face (fazem perguntas, dialogam, discutem). O es paç o f ís ic o é
onde esse tipo de interação humana ocorre. Se bem planejado, pode
facilitar a interação ente as pessoas; promover trabalho colaborativo, e a
criação e compartilhamento do conhecimento.
E s paç os v irt uais que permitem o trabalho conjunto entre pessoas
independentemente de onde elas estão fisicamente. Isso significa a

13- Espaços

capacidade combinada de compartilhar documentos, editar de maneira

colaborativos

colaborativa e realizar áudio/vídeo conferências. Principais benefícios: 1)

virtuais

permite acessar os melhores especialistas, 2) reduz despesas de
viagens, 3) permite que pessoas trabalhem no horário e local de sua
preferência e/ou possibiidade.

14- Café do

E nc ont ros inf ormais - Maneira natural de se realizar uma discussão

conhecimento

em grupo para compartilhar e refletir pensamentos e insights .

15Compartilhamento
de vídeo

P ublic aç ão de c ont eúdo na f orma de v ídeo , ou para um público
especíico ou para o público em geral.
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OBSERVAÇÃO
NOME ADOTADO
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ANEXO 1 – LEI DA CRIAÇÃO (1966)
LEI DA CRIAÇÃO – MÊS DE 1966
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4943.htm

ANEXO 2 – REGIMENTO INTERNO (2017)
REGIMENTO INTERNO - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - MAIO DE 2017
https://www.diariodasleis.com.br/legislacao/federal/235942-aprova-o-regimento-internoda-fundauuo-casa-de-rui-barbosa-fcrb.html

ANEXO 3 – ESTATUTO (2017)
ESTATUTO DA CASA RUI - DECRETO - MAIO DE 2017
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/d8987.htm

ANEXO 4 – RELATÓRIO DE GESTÃO (2017)
RELATÓRIO DE GESTÃO, PUBLICADO ANUALMENTE.
http://www.casaruibarbosa.gov.br/arquivos/file/Relatorios/Relatorio_de_Gestao_2016_FC
RB.pdf
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ANEXO 5 – ORGANOGRAMA DA FCRB, EM OUTUBRO DE 2017

COORDENAÇÃO DO MESTRADO - Ensino de pós-graduação, Mestrado Profissional em
Memória e Acervos, com uma Cátedra da Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) em Políticas Culturais e Gestão da FCRB.
(desde 21/07/2015)
A Coordenação do Mestrado não consta ainda na estrutura organizacional prevista no
Estatuto da Fundação, uma vez que não houve autorização do Ministério do
Planejamento para ampliação do seu quadro de cargos em comissão, por ausência de
disponibilidade orçamentária.

