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• INTRODUÇÃO

• Organizações que atuam com atividades voltadas ao conhecimento e

possuem trabalhadores que desempenham atividades relacionadas ao

intelecto, sentem a necessidade da troca de informações e

conhecimentos no desenvolvimento de suas funções. Para essas

organizações, os processos de Gestão do Conhecimento são de suma

importância.

• Nesse cenário, este artigo tem por objetivo abordar como ocorre o

compartilhamento e o registro de conhecimento entre os colaboradores

em organizações intensivas em conhecimento. Para alcançar esses

objetivos, buscou-se tratar da literatura pertinente da área e apresentar a

análise de um estudo de caso.



• METODOLOGIA

• Este trabalho tem caráter quali-quantitativo com natureza exploratória e

descritiva, apoiado na pesquisa bibliográfica para o embasamento

teórico do tema proposto, que se constitui em um estudo de caso e faz

uso dos instrumentos de pesquisa, entrevista e questionário.

• A pesquisa quali-quantitativa deste trabalho, explora na coleta e na

análíse, tanto os dados estatísticos, quanto os textuais, em um roteiro

de entrevistas que aplica perguntas abertas e fechadas, proporcionando

assim maior profundidade nos resultados obtidos.



• TIPOS DE CONHECIMENTO

Ao abordar a Gestão do

Conhecimento, faz-se

necessário diferenciar

alguns conceitos que

eventualmente causam

confusão.

Dado, informação e

conhecimento possuem

conceitos que devem ser

diferenciados para

compreender o assunto.



• TIPOS DE CONHECIMENTO

Conforme Nonaka e Takeuchi (1997), o conhecimento está ligado

diretamente às crenças, valores e compromissos dos indivíduos.

Senge (1999) destaca que o conhecimento está voltado para a

capacidade de tornar uma ação eficaz. Angeloni (2003, p. 16) afirma

que “conhecimento não é sinônimo de acúmulo de informações, mas

um agrupamento articulado delas por meio da legitimação empírica,

cognitiva e emocional”.

Nesta perspectiva, verifica-se que os conceitos se relacionam na

medida em que compreendem que o conhecimento está associado às

experiências dos indivíduos, sendo intrínseco a eles e de difícil

explicitação.



• TIPOS DE CONHECIMENTO

Neste contexto, o conceito de conhecimento é separado entre Tácito

e Explícito. Como destacam Nonaka e Takeuchi (1997), o

conhecimento tácito está relacionado à experiência do indivíduo,

atrelado a fatores intangíveis, como crenças, emoções, habilidades,

entre outros.

Por outro lado, o conhecimento explícito é transmitido com facilidade

entre os indivíduos, pois está registrado em algum suporte físico,

como um manual ou um sistema, por exemplo.

A partir do esclarecimento sobre essas diferenças é importante

entender como ocorre a conversão do conhecimento, do tácito para o

explícito que será abordado a seguir.



Figura 1: Espiral do Conhecimento

Fonte: Adaptado de Nonaka e Takeuchi (1997)

A partir dos quatro modos

de conversão, novos

conhecimentos são criados e

devem ser compartilhados, o

que resulta na geração de

nova espiral do

conhecimento.

Trata-se de um processo

de interação contínua e

dinâmica entre os

conhecimentos tácito e

explícito.



• CRIAÇÃO DE CONHECIMENTO

Quando se trata de uma organização, Nonaka (2000, p. 32)

destaca que “a conversão do conhecimento individual em

recurso disponível para outras pessoas é a atividade central

da empresa criadora de conhecimento. Esse processo ocorre

continuamente em todos os níveis da organização.”

Desta forma, percebe-se que a criação de conhecimento é uma

responsabilidade de todos em uma organização.



• AMBIENTE BA

O conceito de ‘ba’ foi criado pelo

filósofo japonês Kitaro Nishida, e

consiste em um ambiente de

compartilhamento, que estimula a troca

de experiências e conhecimentos.

Nonaka e Konno adaptaram esse

conceito, que já está consolidado na

literatura, e de acordo com eles (1998),

o ‘ba’ pode ser entendido como o

espaço onde as relações físicas,

mentais e virtuais convergem para algo

além dos fatores tangíveis.

Figura 2: Ambiente BA e a conversão do conhecimento

Fonte: Adaptado de Nonaka e Konno (1998)



• GESTÃO DO CONHECIMENTO

Nonaka e Takeuchi (1995), afirmam que Gestão do

Conhecimento é baseada no elemento humano e

que na sua interação o fator emocional é crítico e

determinante para o compartilhamento do

conhecimento.

Druker (1969), reflete sobre a aplicação do

conhecimento para estimular o desenvolvimento

econômico ainda na década de 60.

De acordo com Wilson, Goodman e Cronin (2007),

o conhecimento compartilhado se caracteriza

quando os conhecimentos são distribuídos e

entendidos por todos os membros de um grupo.



www.dotgroup.com.br/knowtec

http://www.dotgroup.com.br/knowtec


• 1995 - Luiz Alberto Ferla iniciava as operações de um centro de

excelência em Educação à Distância, o IEA E-Learning.

• Em 2001, novas oportunidades aceleraram o surgimento da

Knowtec.

• A empresa, por sua vez, foi o berço da Talk, especializada em

soluções de comunicação digital completas e personalizadas.

• Em seguida surgiram a Keeping Up, com foco em comércio

eletrônico, e a DDBR, de comunicação digital para a política, que já

nasceu como marca líder do segmento.

• No início de 2013, a TechFront, maior estúdio de desenvolvimento

de jogos no Brasil.

• E, recentemente, a SocialBase e a SuitePlus também entraram

para o DOT digital group.



Especializada na concepção e implementação de

Sistemas de Inteligência Competitiva e de Gestão

do Conhecimento, há treze anos no mercado,

a Knowtec é pioneira no Brasil em inteligência

setorial.

KNOWTEC



Inteligência Competitiva | Informações estratégicas para auxiliar

na tomada de decisão organizacional, baseadas nas informações

sobre clientes, fornecedores e ambiente competitivo em geral.

Gestão do Conhecimento| Promover o conhecimento para o

aumento da competitividade por meio do melhor uso e da

criação de fontes de conhecimento individuais e coletivas.

Inovação| Criatividade para gerar valor à empresa, clientes e

sociedade em geral, por meio do desenvolvimento de novos

produtos, processos e negócios.



Fundamentado no ‘ba’ - ambientes de interação que dão base para o compartilhamento

de conhecimentos -, o DOT possui espaços e políticas que contribuem para a

colaboração e comunicação entre funcionários e empresas e, consequentemente, para o

compartilhamento de conhecimentos.

O Grupo investiu em área de lazer, que corresponde a 25% da área total do espaço. Além

do espaço físico, que contribui para o ambiente de interação entre colaboradores, há

também o espaço virtual.



Empresa intensiva em

conhecimento:

 Atividade intelectual;

Processos de gestão do

conhecimento estruturados;

Cultura organizacional.
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No entanto, realizou-se uma pesquisa

para compreender como ocorre o

compartilhamento e o registro de

conhecimentos entre os colaboradores,

que irá possibilitar responder se a

estrutura oferecida pela empresa supre as

necessidades dos mesmos para o fim de

contribuir com a socialização e troca de

conhecimentos a curto e a longo prazo.
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Para a obtenção dos resultados para a análise, os

instrumentos de pesquisa utilizados foram a

entrevista estruturada e o questionário.

A empresa possui 31 colaboradores, sendo que

destes, 10 responderam ao questionário

anonimamente e de forma voluntária,

representando 32% de retorno. Para a entrevista

foram seis entrevistados, representando 19% do

universo da pesquisa. Dentre os entrevistados

estão: líder de equipe, estagiário e analistas.
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Figura 3: Sobre a política de incentivo ao compartilhamento de conhecimento

Fonte: Pesquisa com os colaboradores da Knowtec - 2014
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Figura 4: Sobre a forma como a empresa incentiva o compartilhamento de conhecimento

Fonte: Pesquisa com os colaboradores da Knowtec – 2014
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Figura 5: Sobre a forma como o colaborador compartilha o conhecimento

Fonte: Pesquisa com os colaboradores da Knowtec – 2014
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Compreendido pelos respondentes como sendo muito importante para o

desempenho de atividades diárias, o compartilhamento de conhecimentos

é motivado principalmente pelo aprendizado pessoal e da equipe, visando

o crescimento de ambas as partes.

Verificou-se que os colaboradores compartilham mais conhecimentos

com pessoas que estão fisicamente mais próximas.

De igual importância, foi identificado mais compartilhamento entre

pessoas de mesmo projeto, ou de diferentes projetos, porém que

possuem afinidades de atividades desempenhadas.

As razões para o compartilhamento são diversas, e englobam desde a

necessidade intrínseca de compartilhar até o compartilhamento para

auxiliar àqueles que precisam de determinados conhecimentos ou

experiências.



CONSIDERAÇÕES
Conforme verificado, uma organização não cria conhecimentos, e sim os

indivíduos que nela trabalham. E para que ocorra esse processo de

criação, é fundamental oferecer ambiente favorável ao compartilhamento

e estimular o senso colaborativo entre os indivíduos.

A empresa Knowtec, abordada no estudo de caso, apresentou

maturidade significativa no que se refere ao objetivo central deste artigo,

que é verificar como ocorre o compartilhamento de conhecimento entre

os seus colaboradores.

Observou-se por meio da análise dos resultados obtidos pelos

instrumentos de pesquisa, o fato de que a percepção de que a empresa

favorece espaços - que vão ao encontro do conceito do ‘ba’, de espaços

físico, virtual e mental - para o compartilhamento de conhecimentos foi

praticamente unânime.



CONSIDERAÇÕES
Como contribuição para o compartilhamento foram indicadas a

cultura organizacional, o discurso alinhado às práticas, o papel

da liderança e dos gestores no estímulo ao comportamento

colaborativo e as ferramentas e espaços disponibilizados pela

empresa.

Além de estimular a troca intensiva de conhecimento, é preciso

que também sejam evidenciados processos que facilitem a

recuperação da informação dos registros de conhecimentos

compartilhados, para isso o conhecimento explícito, por meio de

manuais, guias, repositórios, etc., devem ser amplamente

readequados conforme a evolução das TIC’s, para que então o

conhecimento esteja acessível a longo prazo.



CONSIDERAÇÕES

Outro fator que deve ser analisado com atenção são os

fatores de motivação e desmotivação para o

compartilhamento de conhecimentos. Neste caso, esses

aspectos são fundamentais para a continuidade do

processo.

Sob ambiente adequado e com pessoas motivadas é

possível compartilhar, criar novos conhecimentos

organizacionais a fim de tornar empresas mais

competitivas e inovadoras.
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