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Capitulo 1 - Introdução 

O conhecimento é o recurso mais valioso do indivíduo, das organizações e da Sociedade. A 

sua gestão torna-se imperativa, nomeadamente quando se pretende optimizar o impacto do 

seu uso. Por isso, não será estranho que a gestão do conhecimento esteja a ser alvo de uma 

crescente atenção, tanto por teóricos como por gestores de organizações. Na verdade, para 

se manterem competitivas as organizações têm de criar, localizar, capturar e partilhar o seu 

conhecimento organizacional, de modo eficiente e eficaz.   

Drucker (1993) descreve o conhecimento, em vez do capital ou do trabalho, como o único 

recurso significativo na sociedade de conhecimento. Nesta perspectiva as organizações 

devem procurar desenvolver as capacidades de gerir e criar novo conhecimento. 

A gestão do conhecimento pode ser abordada sob diversas perspectivas. Deste modo, 

podemos considerar que se trata de uma disciplina híbrida, não só nas suas fontes teóricas 

mas também nas suas aplicações práticas (Subramani, Nerur e Mahapatra, 2003). 

Numerosa literatura deste campo de pesquisa trata e justifica os benefícios da gestão do 

conhecimento. 

As organizações públicas e privadas estão a compreender que a gestão dos seus recursos 

intangíveis é um factor crítico para a prossecução da sua missão e mesmo da sua 

sobrevivência. Para além da percepção da importância da gestão do conhecimento 

organizacional no impacto na produção é necessário que a sua implementação esteja atenta 

aos diversos aspectos da organização. Num estudo exploratório (Edwards et al., 2003) era 

pedido a opinião sobre a importância dada e a desejada a diferentes factores nas iniciativas 

de gestão do conhecimento. Os respondentes tendiam a pensar que era dada uma grande 

importância à tecnologia e uma reduzida importância às pessoas e à cultura organizacional. 

Tendo como pressuposto que o conhecimento é um recurso valioso, parece ser pertinente 

compreender quais são as condições que facilitam a sua criação. Esta linha de pesquisa é 

considerada necessária por Alavi (2001) no sentido de colmatar a lacuna existente sobre 
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este tema, particularmente ao nível da pesquisa empírica. Assim, propusemo-nos levar a 

cabo um estudo exploratório para identificar os factores que condicionam a criação de 

conhecimento, em unidades de investigação universitárias. 

1.1 Objectivos do trabalho 

A gestão do conhecimento tem sido alvo de um crescente interesse de estudos não só a 

nível académico mas também empresarial. Alguns destes estudos concentram-se em 

organizações com preocupações de investigação e desenvolvimento. O presente estudo 

focaliza-se nos centros de investigação, em Portugal. As organizações de investigação 

despertam uma curiosidade particular pelo facto da sua missão principal ser criar 

conhecimento. Esta circunstância torna este tipo de organização particularmente atraente 

para a pesquisa direccionada para a compreensão das condições que facilitam a criação de 

conhecimento (Alavi, 2001).   

O objectivo geral deste trabalho é identificar os factores facilitadores e inibidores da 

criação de conhecimento, com vista à implementação de estratégias de gestão de 

conhecimento nas organizações científicas. 

Especificamente os objectivos secundários, para alcançar este objectivo principal, são: 

1. Identificar a percepção sobre a importância da gestão do conhecimento 

organizacional; 

2. Identificar características do contexto facilitador de criação de conhecimento 

científico; 

3. Identificar as estratégias e as ferramentas utilizadas na captura, criação e partilha de 

conhecimento. 

Para a prossecução desses objectivos, enveredámos por uma observação indirecta. Foi 

realizado um inquérito por questionário, aplicado aos professores/investigadores da 

Universidade de Aveiro. Para a elaboração deste questionário foram recolhidos itens na 
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literatura. Foram distribuídos 850 questionários dos quais obtivemos uma amostra de 152 

indivíduos. Os resultados obtidos são apresentados graficamente e foram sujeitos a uma 

análise descritiva. Apesar de reconhecermos que os mesmos poderiam ser objecto de uma 

análise mais extensa, podemos considerar que foram relevantes no âmbito deste estudo 

exploratório.     

1.2 Estrutura da dissertação 

O tema da dissertação, realizada no âmbito do Mestrado em Gestão Pública, é a gestão do 

conhecimento em centros de investigação. O trabalho incide sobre o conhecimento em 

contexto organizacional, tendo-se organizado este documento em cinco capítulos. O 

Capítulo 1 é constituído pela presente introdução onde procuramos apresentar globalmente 

o trabalho desenvolvido e os seus objectivos. 

   

O Capítulo 2 é dedicado ao enquadramento teórico. Resulta da revisão da literatura 

efectuada sobre conhecimento, gestão de conhecimento e gestão de conhecimento 

organizacional. Concedeu-se especial destaque ao processo de criação de conhecimento e 

procura-se fundamentar a necessidade da rentabilização do conhecimento científico para o 

desenvolvimento da sociedade. Esta revisão crítica da literatura ajuda a estruturar o vasto 

tema que é a gestão do conhecimento. A opção de nos debruçarmos sobre os centros de 

investigação está ligada à percepção de que estes constituem organizações privilegiadas de 

criação de conhecimento. 

O Capítulo 3 respeita ao estudo empírico realizado. Os centros de investigação, alvo da 

investigação, serão apresentados como espaços de interacção de pessoas que partilham um 

objectivo comum, o da criação de conhecimento. Neste capítulo, para além dos passos 

metodológicos utilizados, também são descritos os procedimentos usados para a realização 

da investigação. Após caracterizarmos a amostra são apresentados os resultados deste 

estudo exploratório. 
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No capítulo 4 são analisados e discutidos os resultados expostos no capítulo anterior, 

obedecendo a uma sequência similar. Os resultados sugerem, resumidamente, o seguinte: 

1. Os investigadores interessam-se pela gestão do conhecimento e percepcionam a sua 

importância para o desempenho individual. 

2. Os factores que influenciam a recolha, criação e disseminação/partilha de 

conhecimento são de diversa natureza.  

• Os principais factores inibidores à recolha de conhecimento prendem-se 

com a falta de tempo, com a dificuldade de lidar com excesso de 

informação e com a ausência de um repositório actualizado; Os inquiridos 

indicam que a existência de portais temáticos, o acesso livre às publicações 

científicas, assim como a existência de páginas amarelas “sobre quem sabe 

o quê” e de um serviço de gestão de conhecimento seriam factores 

facilitadores. 

• Relativamente à criação de conhecimento os principais entraves indicados 

relacionam-se com o horário de docência, com a burocracia e o deficiente 

acesso a redes internacionais. A simplificação das burocracias dos 

financiamentos e o incremento da confiança entre pessoas e organizações 

são indicados como os principais facilitadores. Os inquiridos consideram 

ainda que a avaliação dos resultados e dos impactos e a valorização do risco 

e do fracasso proporcionariam um contexto motivador para a criação de 

conhecimento.  

• A disseminação/partilha de conhecimento apresenta como principais 

barreiras a cultura de trabalhar sozinhos, a falta de motivação para esta 

actividade, bem como o medo de usurpação de temas de investigação. A 

valorização pela indústria, pelos serviços e, de um modo geral, pela 

sociedade é o principal factor indicado pelos inquiridos como motivador 

para desenvolver a disseminação/partilha de conhecimento. 
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• Os inquiridos empreendem diversas estratégias/acções para ultrapassar estas 

dificuldades, não só através da participação em congressos, em unidades e 

redes de investigação, mas também com as conversas com outros 

investigadores e recolha de artigos científicos (on-line e em papel).  

Neste capítulo são ainda indicadas as implicações dos resultados para a implementação da 

gestão de conhecimento, bem como as limitações da presente investigação. Finalmente 

sugerimos que futuras pesquisas podem enveredar pela aparente relação entre factores 

inibidores e facilitadores e a produção científica individual e organizacional. 

   

O Capítulo 5 apresenta algumas conclusões sumárias e reforça a proposta de futuras linhas 

investigativas.   
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Capitulo 2 - Enquadramento teórico 

  

• Introdução 

• Conceito de conhecimento 

• Gestão do conhecimento 

• Gestão do conhecimento organizacional 

• Sociedade, conhecimento e investigação  
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2.1 Introdução 

Este capítulo resulta da revisão da literatura efectuada sobre a gestão de conhecimento. 

Deste modo, apresentam-se os principais conceitos e modelos que serviram de base ao 

estudo empírico. 

Em primeiro lugar procura-se esclarecer o conceito de conhecimento, suas diferentes 

abordagens e consequentes classificações. Posteriormente, partindo da óptica do 

conhecimento como recurso, tratam-se diversos aspectos ligados à gestão do 

conhecimento, como por exemplo, os autores mais significativos, a história recente e o 

futuro desta disciplina. Porque o âmbito da gestão do conhecimento é muito vasto, 

procura-se analisar os seus principais domínios e focos de investigação. Os cinco modelos 

de gestão de conhecimento são também expostos. Termina-se com uma breve alusão à 

controvérsia sobre a gestão do conhecimento.  

Em seguida, focaliza-se na gestão do conhecimento organizacional a diferentes níveis: 

estratégico, processual e operacional. O processo de criação de conhecimento terá um 

tratamento mais profundo, nomeadamente ao nível dos seus três elementos básicos: o 

contexto do conhecimento (Ba), os quatro processos de conversão do conhecimento (SECI) 

e os recursos de conhecimento.  

Será dada especial ênfase à liderança como factor de criação de um ambiente propício a 

uma gestão de conhecimento eficaz. No caso do processo da criação de conhecimento a 

liderança deve funcionar como catalizador actuando ao nível dos três elementos supra 

citados.  

Por último, de modo abreviado, serão abordadas as relações entre sociedade, conhecimento 

e investigação, na perspectiva de que um desenvolvimento sustentado está ligado a uma 

rentabilização do conhecimento. Parece inevitável esta reflexão quando se pretende 

compreender os impactos da gestão do conhecimento, para além do nível individual e 

organizacional.        
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2.2 Conceito de conhecimento 

O conhecimento humano é um conceito complexo que tem sido objecto de debate 

epistemológico na filosofia ocidental, desde a era clássica Grega. Contudo, nos últimos 

anos, tem sido alvo de interesse crescente como um significativo recurso organizacional.  

O termo conhecimento é usado em múltiplos contextos e com significados muito diversos, 

podendo ser abordado em diferentes dimensões. Na Figura 2.1 estão representadas, de 

forma esquemática, essas dimensões, estruturadas em camadas. 

Figura 2.1 - Dimensões do conhecimento 

Dados

Informação

Realização

Acção/ reflexão

Sabedoria

Dados

Informação

Realização

Acção/ reflexão

Sabedoria

Fonte: simplificado a partir de Kakabadse, N., Kakabadse, A. e Kouzmin, A. (2003) 

Kakabadse, Kakabadse e Kouzmin (2003) fizeram uma revisão da literatura sobre gestão 

do conhecimento. Este artigo ajuda a compreender a complexidade da gestão do 

conhecimento ao indicar algumas taxonomias e modelos de gestão do conhecimento. Estes 

autores consideram que a cadeia do conhecimento tem a sua fonte nos dados. A 

informação resulta de inserir os dados num conteúdo significativo. A camada denominada 

realização pode ser concebida como a utilização da informação num uso produtivo. 
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Através da acção e reflexão procura-se alcançar a sabedoria. A sabedoria pode ser 

considerada como sendo a aplicação do conhecimento com discernimento; trata-se assim 

do patamar superior da cadeia do conhecimento.  

Para Pascual-Leone (1983), citado em Kakabadse, Kakabadse e Kouzmim (2003), a 

sabedoria é a integração dialéctica de todos os aspectos da personalidade: incluindo o 

afecto, cognição e experiência de vida. Nesta perspectiva, podemos dizer que a inteligência 

emocional é necessária para agir sabiamente.

De acordo com Kakabadse, Kakabadse e Kouzmin (2003), saber como usar a informação 

num dado contexto requer conhecimento. O conceito de conhecimento implica 

desenvolvimento e crescimento. Pela observação e organização dos dados, inicia-se um 

processo de aprendizagem; avaliando e interpretando a informação, há um movimento para 

a realização do conhecimento que requer a validação e internalização que, por sua vez, 

pode levar à acção e/ou reflexão. Este processo pode conduzir à sabedoria que cresce com 

a experiência.     

O conhecimento humano é subjectivamente determinado por diversos factores, 

exemplificados nos aspectos socio-económicos, culturais e psicológicos bem como 

linguísticos e de contexto, que operam preponderantemente de forma inconsciente. 

Consequentemente há uma grande variedade de definições de conhecimento. Na Tabela 

2.1 é apresentada uma breve síntese sobre formas de entender o conhecimento.  

Para Davenport e Prusak (1998) o “conhecimento é uma mistura fluida de experiência 

condensada – valores, informação contextualizada e discernimento – a qual proporciona 

uma estrutura para avaliação e incorporação de novas experiências e informações. Tem 

origem e é aplicado na mente das pessoas. Nas organizações, ele está frequentemente 

embebido, não só nos documentos e repositórios, mas também nas rotinas, processos, 

práticas e normas”. Esta definição enfatiza não só a complexidade do conhecimento 

(origem na mente das pessoas e aplicado por elas), mas também a sua natureza dicotómica 

– está tacitamente nas pessoas bem como, de modo explícito nos produtos e nos 

procedimentos formais.
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Tabela 2.1 - Diferentes conceitos de conhecimento 

Autores Tipos, formas de conhecimento e nível de personificação 

Sócrates  

� Mitos refere-se à parte do “conhecimento” que é discutível e que pode ser 
demonstrado e identificado com precisão e acordo – é extremamente pessoal. 

� Logos deriva de recolha, leitura e implica explicação, cálculo, princípios e razões. 
Embora os mitos e logos representem dois domínios do que constitui o 
conhecimento, eles são também complementares e pólos interactivos do 
conhecimento.  

Bacon (1605) 
� “Puro conhecimento da natureza e universalidade, um conhecimento pela 

iluminação onde o homem dá nome às outras criaturas do paraíso.”   

� “… o bem e o mal, o qual pretende dar ao próprio homem uma ordem” 

Boswell (1979) � “Sabemos sobre o assunto que somos nós próprios” ou  

� “Sabemos onde podemos encontrar informação sobre…” 

Polanyi (1958, 1996) 

Dois Tipos de conhecimento: 

� Tácito (consciência das coisas que podemos não ser capazes de expressar: todo 
o conhecimento é também tácito ou direccionado para conhecimento tácito) 

� Explícito (capaz de ser claramente exposto) 

Schank e Abelson (1977) 

� Conhecimento geral – informação sobre, e interpretação de, intenção humana, 
disposição e relações (satisfação, divertimento, realização, preservação, crise, 
instrumental) e “temas” (temas de papel, temas interpessoais e temas de vida). 

� Conhecimento específico – um “guião”, uma representação de um esperado fluxo 
sequencial de eventos numa particular situação. 

� Conhecimento perito – “ conhecimento factual” (bases de dados extensas sobre 
matérias da vida) e “conhecimento processual” (procedimentos mentais, 
heurísticas). 

Frantzich (1983) 
� Conhecimento residente – conhecimento interno que reside nas redes e gate–

Keepers. 

� Conhecimento acessível – informação facilmente transferível  

Anderson (1985) 
� Conhecimento declarativo ou que descreve algo.  

� Processual ou como algo ocorre ou é executado. 

� Causal, ou porque algo ocorre. 

Holiday e Chandler (1986) 

� Conhecimento como competência geral (uma dimensão que ultrapassa uma 
inteligência local ou uma habilidade técnica). 

� Conhecimento pragmático baseado na experiência. 

� Conhecimento como uma meta-análise reflectiva ou avaliadora de tarefas ou 
capacidades. 

Blacker et al. (1993) 

� Embrenhado (tarefas conceptuais e habilidades) 

� Incorporado (adquirido fazendo) 

� Aculturado (adquirido pela socialização) 

� Embebido (rotinas organizativas) 

� Codificado (símbolos) 

Nonaka e Takeuchi (1995) 
� Técnico (know-how) 

� Cognitivo (modelos mentais) 

Heron (1996) 

� Proposicional – ideias teóricas sobre as coisas 
� Prático – acção relacionada com o know-how

� Experiencial – realidade experimentada 
� Apresentacional – um loop de feedback a partir da experiência para uma 

apresentação do saber, na forma de um resultado criativo. 

Tsoukas (1996) � Conhecimento Taxonómico – conhecimento que faz as distinções entre o 
conhecimento explícito e tácito. 

Edvinsson e Malone 

(1997) 

� Conhecimento do produto 

� Conhecimento de rotinas 

� Conhecimento de processos. 
Fonte: Kakabadse, N., Kakabadse, A. e Kouzmin, A. (2003) 
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Ainda de acordo com Davenport e Prusak (1998), o conhecimento é um recurso especial 

porque “cresce quando partilhado e não se deprecia com o uso. Enquanto que os recursos 

materiais decrescem à medida que são utilizados, os recursos do conhecimento aumentam 

com o seu uso: ideias geram novas ideias e o conhecimento partilhado permanece com o 

transmissor, ao mesmo tempo que enriquece o receptor”.  

Os dados são definidos como sendo um conjunto de factos discretos e objectivos sobre 

eventos. Num contexto organizacional os dados são frequentemente descritos como 

registos estruturados de transacções (Davenport e Prusak, 1998). 
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2.2.1 Perspectivas sobre o conhecimento 

Com base na literatura das tecnologias de informação, gestão estratégica e nas teorias 

organizacionais Alavi e Leidner (2001) consideram que o conhecimento se pode abordar a 

partir de diferentes perspectivas (Tabela 2.2). Nesta tabela está sintetizada a classificação 

das diversas perspectivas do conhecimento, segundo aqueles autores.  

Tabela 2.2 - Diferentes perspectivas do conhecimento 

Autores 

Hierarquia - Dados são factos. 

- Informação é o processamento dos dados. 

- Conhecimento é informação personalizada.  

Fahey e Prusak 

(1998) 

Tuomi (1999) 

Estado da 

mente 

- Focaliza em facilitar aos indivíduos expandir 

o seu conhecimento pessoal e aplicá-lo às 

necessidades da organização. 

Shubert et al.

(1998) 

Objecto - Conhecimento como um objecto a ser 

armazenado e manipulado. 

Zack (1998) 

Processo - Focalizado nos fluxos e processos de criação, 

partilha e distribuição de conhecimento  

Zack (1998) 

Condição  - Para ter acesso à informação relevante. McQueen (1998) 

Capacidade - Um potencial para influenciar a acção.  

- Capacidade de saber usar a informação. 

Watson (1999) 

Fonte: construído a partir de Alavi e Leidner (2001) 

Visão hierárquica (dados, informação e conhecimento) 

A questão da definição do que é o conhecimento na literatura das tecnologias de 

informação normalmente direcciona-se para a distinção entre dados, informação e 

conhecimento. As palavras, dados, informação e conhecimento correspondem conceitos 

distintos, que podem ser confundidos e que convém aclarar. 
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Davenport e Prusak (1998) consideram que dados, informação e conhecimento não são 

sinónimos. Os dados são um conjunto de factos distintos e objectivos, relativos a eventos; 

os dados organizados de modo significativo formam a informação. Já o conhecimento é 

informação contextualizada. 

     

Esta é a visão geralmente aceite que considera os dados como simples factos que se tornam 

informação quando combinados em estruturas significativas, que subsequentemente se 

tornam conhecimento quando a informação é inserida num contexto, podendo ser usados 

para fazer previsões. Deste modo, os dados são um pré-requisito para a informação e esta é 

um pré-requisito para o conhecimento. Esta visão da hierarquia do conhecimento está 

representada na Figura 2.2. Segundo Ilkka Tuomi (1999) esta é uma visão convencional.  

Figura 2.2 - A visão convencional da hierarquia do conhecimento 

     

  

Fonte: Tuomi (1999) 

Nesta perspectiva, o início do processo situa-se nos dados; é a partir deste nível que se 

constroem os sucessivos patamares com uma crescente importância. Os dados são 

assumidos como factos isolados; quando estes dados são inseridos num contexto e 

combinados numa estrutura, emerge a informação. Por sua vez, quando é dado um 
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significado à informação, interpretando-a, esta torna-se conhecimento. Neste patamar os 

factos existem numa estrutura mental que conscientemente podem ser processados; é o 

exemplo da utilização de dados para fazer previsões ou inferências. Na figura anterior a 

curva simbólica pretende representar o crescimento de valor das várias formas (dados, 

informação, conhecimento) através da aprendizagem e experiência. Por rendimento 

entende-se os dividendos intelectuais obtidos pelo esforço investido. 

Não basta ter informação, é necessário saber como usar a informação num dado contexto, 

ou seja, transformá-la em conhecimento. Quando a mente humana usa o conhecimento 

para escolher alternativas, o conhecimento torna-se inteligente. Finalmente, quando os 

valores e empenhamento guiam o comportamento, pode-se dizer que o comportamento se 

baseia na sabedoria. Isto é, a sabedoria é uma integração dialéctica de todos os aspectos da 

personalidade: incluindo o afecto, a vontade, a cognição e a experiência de vida (Pascual-

Leone, 1983).  

Subjacente a esta visão tradicional está a perspectiva de encarar a construção de 

conhecimento como algo similar ao uso de letras para construir palavras, que combinadas 

formarão frases com significado. 

Tuomi (1999) propõe uma hierarquia invertida, esquematizada na Figura 2.3. Para este 

autor, os dados emergem no fim do processo, ou seja, o conhecimento tem que existir antes 

que a informação possa ser formulada; esta por sua vez tem de ser anterior aos dados. Este 

autor considera que um dado em bruto não existe, porque este é o resultado de um 

pensamento ou de um processo de conhecimento que levou à sua identificação e recolha. 

Este autor argumenta que o conhecimento ao ser articulado através de um esforço 

cognitivo, num contexto linguístico e conceptual, pode ser representado num documento. 

Convencionalmente é a este nível que se denomina informação. 

Os documentos, que actualmente podem ser guardados num ficheiro na memória de um 

computador, são como que divididos em átomos sem significado, os dados. Conforme 

exposto, para chegar a esta etapa de obtenção dos dados foi necessário muito esforço 

cognitivo e de concepção de trabalho.  
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Figura 2.3 - A hierarquia invertida 

Fonte: Tuomi (1999)

Tuomi (1999) reforça a sua posição ao afirmar que os dados não se tornam informação 

depois de lhes ser acrescentado significado. Pelo contrário os dados são criados a partir de 

informação, visto que é criada uma estrutura prévia onde são posteriormente inseridos os 

dados. Um exemplo ilustrativo desta concepção encontra-se num problema prático; quando 

se necessita de definir o modelo conceptual para uma base de dados é necessário dissecar a 

informação em duas formas: os dados e a estrutura de dados. Deste modo, uma arquitectura 

robusta de banco de dados pressupõe uma estrutura da base de dados bem definida 

semanticamente. 

Para melhor explicitar este ponto de vista, o autor exemplifica com as medições feitas num 

laboratório de física. Observa-se a temperatura usando um termómetro e, com base nos 

dados obtidos, é possível dar significado a estes dados, através de um modelo que os 

explique (hierarquia tradicional do conhecimento). Mas, o instrumento utilizado para 

recolher os dados tem inscrito em si importantes aspectos de uma sedimentação de 

conhecimento. 
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Os valores de temperatura observados pela leitura de um termómetro são dados. Numa 

perspectiva convencional aqui seria o ponto de partida para a construção de conhecimento, 

mas sabemos que a criação do instrumento de medida precedeu os dados.  

Quando o instrumento foi criado fixou uma parte do significado na sua estrutura o que vai 

permitir ser usado por diversas pessoas em diferentes contextos. Mas não basta dar um 

termómetro a uma pessoa para ela construir informação sobre as observações feitas. Para 

tal, é necessário saber usar o termómetro, saber ler, perceber e interpretar os valores. O 

mesmo se passa quando o artefacto é um software que permite aceder a dados; o utilizador 

tem que aprender a usar, tem que ter conhecimento para tirar rendimento dessa ferramenta. 

A criação de conhecimento não é feita individualmente, ela ocorre em unidades sociais, as 

comunidades de pensamento. De acordo com Fleck (1979) uma comunidade de 

pensamento é criada quando uma estrutura, de significado relativamente estável, é 

estabelecida. Dentro de uma comunidade de pensamento alguns factos têm sentido, outros 

não. O desenvolvimento do conhecimento é, assim, um fenómeno social.    

Alavi e Leidner (2001) consideram que a informação é convertida em conhecimento 

quando esta é processada na mente dos indivíduos. Por sua vez, o conhecimento torna-se 

informação uma vez que é articulado e apresentado na forma de textos, gráficos, palavras 

ou outras formas simbólicas. Uma implicação importante deste ponto de vista é que os 

indivíduos para chegar à mesma compreensão sobre dados ou informação, devem partilhar 

uma certa base de conhecimento.      

Do conhecimento como um estado da mente 

Se se considerar o conhecimento como o estado de saber ou de compreender, a focalização 

será a nível do indivíduo. Shubert et al. (1998) considera o conhecimento como a soma ou 

a colecção do que foi percebido, descoberto ou aprendido (estado da mente). Deste modo, 
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a nível organizacional deve visar-se o objectivo de facilitar aos indivíduos a expansão do 

seu conhecimento pessoal, para que estes o possam aplicar. 

O conhecimento como objecto 

Na perspectiva positivista de Zack (1999) o conhecimento é algo que pode ser armazenado 

e manipulado (o conhecimento é visto como um objecto). Nesta linha de pensamento o 

conhecimento pode ser encarado como processo e ligado à acção; focaliza-se nos fluxos e 

nos processos de criação, partilha e distribuição de conhecimento. É uma perspectiva de 

aplicação prática do conhecimento (Zack, 1999). 

O conhecimento como condição 

O conhecimento também pode ser visto como condição para o acesso à informação, ou 

seja, só com determinado conhecimento prévio se pode ter acesso eficaz à informação. 

Nesta perspectiva o conhecimento organizacional deve ser organizado de modo a facilitar o 

acesso e a recuperação dos conteúdos.  

O conhecimento como capacidade 

A capacidade de influenciar a acção futura, que o conhecimento pode ter, leva aos 

conceitos de capacidade de usar informação, de a interpretar e à capacidade de 

discernimento de qual a informação necessária para a tomada de decisão.    

Segundo Alavi e Leidner (2001) desta discussão emergem três pontos a reter: 

• ênfase na distinção entre dados, informação e conhecimento e implicações destas 

diferenças; 
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• porque o conhecimento é personalizado, para que o conhecimento individual ou do 

grupo possa ser útil para os outros, tem que ser expresso de modo a ser interpretado 

pelos receptores; 

• a acumulação de informação tem pouco valor; só a informação que é activamente 

processada na mente do indivíduo, através do processo de reflexão, esclarecimento 

ou aprendizagem é que pode ser útil. 

  

A perspectiva com que se encara o conhecimento é relevante, na medida em que vai 

determinar a forma como a gestão deste recurso pode ser abordada. A compreensão das 

taxonomias do conhecimento também se torna necessária para perceber as diferentes 

abordagens teóricas na área da gestão do conhecimento, como se verá no ponto seguinte. 



20

2.2.2 Taxonomias do conhecimento 

As taxonomias do conhecimento, para além de permitirem uma simplificação pedagógica, 

informam da necessidade de suportes dos diferentes tipos de conhecimento e dos fluxos 

entre estes diferentes tipos. Na Tabela 2.3 estão indicados os diferentes tipos de 

conhecimento, que se caracteriza nos parágrafos seguintes. 

Tabela 2.3 - Diferentes tipos do conhecimento 

Tipos de conhecimento Definições Exemplos 

Tácito 

O conhecimento é enraizado nas 

acções, na experiência (num 

contexto específico) 

As melhores formas de lidar com um 

cliente específico 

Tácito cognitivo Modelos mentais 
Crenças individuais das relações 

de causa e efeito 

Tácito técnico Saber fazer, aplicado a um 

trabalho específico 
Tarefas cirúrgicas 

Explícito 
Conhecimento articulado e 

generalizado 

Conhecimento sobre a maioria dos 

clientes numa região  

             Individual Criado e inerente ao indivíduo 
Compreensão adquirida a partir de 

um projecto completo 

             Colectivo Criado e inerente a acções 

colectivas de um grupo 

Normas para a comunicação inter 

grupo 

Declarativo Saber sobre 
Qual o medicamento apropriado para 

uma determinada doença 

Processual Saber como 
Como administrar um determinado 

medicamento 

Causal Saber porquê 
Perceber a razão de prescrever um 

medicamento 

Condicional Saber quando 
Perceber quando prescrever um 

medicamento 

Relacional Saber com 
Perceber como um medicamento 

interage com outros 

Pragmático 
Conhecimento útil para uma 

organização 

As melhores práticas, experiências 

em projectos, projectos de 

engenharia e relatórios de mercados 

Fonte: construído a partir de Alavi e Leidner (2001)     
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Conhecimento tácito e explícito   

Segundo Nonaka (1991) a conversão do conhecimento individual em recurso disponível 

para outras pessoas assume por vezes formas inesperadas. O autor descreve então, um caso 

elucidativo, de busca e compreensão do conhecimento tácito. Numa empresa, em Osaka, os 

especialistas em desenvolvimento de novos produtos, estavam com problemas para 

conseguir um equipamento doméstico que amassasse correctamente a farinha para fazer 

pão. Após muito trabalho de pesquisa, os técnicos não conseguiam obter bons resultados, 

chegando mesmo a comparar, por meio de raios x, a massa produzida pela sua máquina e 

por padeiros profissionais; Ikuko Tanaka, projectista de software, propôs então uma 

solução criativa: sabendo quem tinha a melhor reputação de fabrico do melhor pão, 

submeteu-se a treino no fabrico de pão pelo chefe-padeiro que o produzia. Tanaka 

observou este fabrico e durante um ano de tentativas com os engenheiros projectistas, 

conseguiu propor as especificações que puderam reproduzir com sucesso as técnicas de 

estiramento da massa, obtendo um pão de qualidade. O resultado foi um novo produto que 

atingiu recordes de vendas a nível de electrodomésticos.   

A inovação de Tanaka ilustra a evolução entre dois tipos muito diferentes de 

conhecimento, o conhecimento tácito e o conhecimento explícito.  

O ponto final do processo é o conhecimento explícito, ou seja, a especificação do produto. 

Este conhecimento é formal e sistemático, logo facilmente comunicado e compartilhado. 

Mas o ponto de partida foi o conhecimento tácito, o conhecimento do chefe-padeiro que 

era pessoal, de difícil formalização e cuja transferência era reduzida. 

A distinção entre estes dois tipos de conhecimento sugere quatro tipos de padrões básicos 

de conversão de conhecimento, esquematizado na Figura 2.4 que será explicado, de modo 

simplificado, mais adiante. 
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Figura 2.4 - Modos de conversão do conhecimento (SECI) 

Fonte: adaptado de Nonaka (1991) 

A conversão de conhecimento tácito em tácito acontece quando certa pessoa compartilha 

conhecimentos tácitos directamente com outra pessoa. É assim, por exemplo, quando o 

aprendiz de padeiro aprende com o chefe-padeiro (aprende os segredos tácitos do padeiro - 

socialização). 

A transformação do conhecimento explícito para explícito surge, por exemplo, quando 

recolhemos informação contabilística e elaboramos uma síntese dos dados. Não estamos a 

elaborar documentos que ampliem a base de conhecimento já existente, só estamos a 

sintetizar. Modificando o conhecimento explícito possibilita que ele se transfira mais 

facilmente para a equipa - combinação). 

A conversão de conhecimento tácito em explícito ocorreu quando Tanaka foi capaz de 

expressar os fundamentos do seu conhecimento tácito sobre a fabricação do pão. Assim, 

converteu conhecimento tácito em explícito, o que permitiu à equipa de desenvolvimento 

do projecto compartilhar este conhecimento (articulação). 

A conversão de conhecimento explícito em tácito observa-se à medida que um novo 

conhecimento explícito é compartilhado por toda a organização. Outros podem absorvê-lo 
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e utilizá-lo para ampliar, estender e reformular os seus próprios conhecimentos tácitos 

(internalização). 

O processo de conversão de conhecimento deve ser contínuo e combinado. Retomaremos 

este tema de modo mais profundo no ponto quatro do presente capítulo, pois ele assume 

grande importância na criação de conhecimento, tanto a nível individual como 

organizacional. 

Outra perspectiva, para classificar o conhecimento, considera duas categorias: 

conhecimento individual e conhecimento colectivo. Conhecimento individual refere-se 

àquele que é criado e interiorizado pelo indivíduo; a sua existência limita-se ao indivíduo. 

Em contraponto o conhecimento colectivo é criado e próprio de acções colectivas. 

O debate sobre conhecimento focalizado no indivíduo dos anos 1970-1980 evolui para o 

debate focalizado no conhecimento de grupo dos anos 1990-2000. Paralelamente, nesta 

fase, é dada ênfase ao conhecimento tácito e à interacção entre este e o conhecimento 

explícito. Contudo, existe controvérsia sobre a existência de conhecimento para além do 

indivíduo. Abordaremos este tema quando discutirmos se o conhecimento pode ou não ser 

gerido. 

O conhecimento declarativo, ou o conhecimento sobre, refere-se à capacidade de 

reconhecer e classificar conceitos, coisas e estados do mundo. Exemplos deste tipo de 

conhecimento são as cartas dos géneros e espécies dos seres vivos, o esquema da 

classificação decimal ou a tabela periódica.  

O conhecimento procedimental, ou o saber como, refere-se à apropriação sobre a sequência 

dos eventos num conjunto de acções. Isto pode incluir cerimónias e rituais bem como os 

procedimentos e rotinas quotidianos. Partilhar o conhecimento procedimental permite 

coordenar acções de modo eficiente nas organizações. 

O conhecimento causal, ou o saber porquê, refere-se à compreensão sobre a razão da 

ocorrência de algo, como por exemplo a identificação dos factores que influenciam a 
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qualidade de um produto ou a satisfação de um cliente. Pode ser formalmente representado 

descrevendo as ligações causais ou, de modo menos formal, através de histórias 

organizacionais. A partilha destas histórias pode permitir à organização desenvolver 

consensos sobre as razões que sustentam as acções a serem tomadas para atingir objectivos 

semelhantes.   

A compreensão das condicionantes de aplicação de determinada acção, para obter 

resultados específicos, pode constituir o denominado conhecimento condicional.   

O conhecimento relacional refere-se à compreensão sobre as relações entre estes diversos 

tipos de conhecimento. Por exemplo, a aprendizagem e a inovação são muitas vezes 

resultado da criação ou da modificação de relações entre conceitos e ideias já existentes. 

Aplicado às organizações, o seu desempenho pode estar fortemente relacionado com o 

conhecimento de como os recursos e as competências internas estão relacionadas umas 

com as outras. O desenvolvimento de novos produtos e mercados é, muitas vezes, a 

recombinação de recursos existentes em vez da aquisição de novos (Grant, 1996 e 

Schumpeter, 1934). 

Considera-se conhecimento pragmático o que é identificado como útil para a organização. 

Ao identificar as boas práticas, os processos, as experiências obtidas através da realização 

de projectos e mesmo a utilização das ferramentas é passível de inclusão nesta categoria.  
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2.3 Gestão do conhecimento 

Neste ponto começaremos por apresentar diversas definições de gestão do conhecimento e 

suas correspondentes abordagens. De seguida, são indicados os autores e publicações com 

mais impacto na estruturação desta área de investigação. A sua história recente, fontes e 

sua provável evolução serão objecto de uma pequena síntese. Finalmente serão explanados 

os principais conceitos e modelos que sustentam a gestão do conhecimento. 

 A gestão do conhecimento é um tema complexo e polémico. Há uma grande variedade de 

disciplinas que influenciaram e formaram o pensamento e a prática da gestão do 

conhecimento. Desde a filosofia (definindo o conhecimento), as ciências sociais 

(procurando perceber as motivações, as pessoas, a cultura, o contexto), a economia 

(definindo prioridades), até à inteligência artificial (automatizando rotinas), foram dadas 

contribuições de que resultaram uma amálgama de definições da gestão de conhecimento. 

Na Tabela 2.4 estão esquematizadas diversas definições de gestão de conhecimento. 

Carlucci, Marr e Schiuma (2004) analisaram diferentes definições de gestão do 

conhecimento. Estes autores, a partir desta análise associaram-lhes duas características 

principais: a primeira diz respeito à natureza processual da gestão do conhecimento e a 

segunda está relacionada com o seu objectivo, o de criar valor para as organizações. 

Estes mesmos autores sugerem que a gestão do conhecimento pode ser abordada a três 

diferentes níveis organizacionais: na dimensão estratégica, na dimensão administrativa e na 

dimensão operacional. Alertam ainda para o problema da incapacidade da organização 

compreender o impacto da gestão do conhecimento. Esta incapacidade deriva muitas vezes 

da dificuldade de descrição do valor dos activos intangíveis, usando métodos 

contabilísticos tradicionais.  
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Tabela 2.4 - Principais definições de gestão de conhecimento 

Autores Definições 

Davenport e 

Prusak (1998)  

Consiste nos processos de capturar, distribuir e usar eficazmente o 

conhecimento. 

Teece (2000:35) 

Pode ser descrito como uma panóplia de procedimentos e técnicas usadas para 

obter o máximo dos recursos da organização. A gestão do conhecimento requer 

o desenvolvimento de capacidades dinâmicas, a habilidade de rapidamente 

sentir e avaliar as oportunidades.  

Sveiby (2001) 
É uma abordagem dinâmica para optimizar o conhecimento crítico da 

organização para criar valor. 

Wiig (1997) 

O objectivo geral da gestão do conhecimento é maximizar o conhecimento 

organizacional relacionado com a eficácia e os retornos dos activos do 

conhecimento e de os renovar constantemente.  

Ruggles (1998) 

…é uma abordagem para acrescentar ou adicionar valor, de modo activo, bem 

como potenciar o know-how, a experiência e o discernimento residente e, em 

muitos casos, potenciar o conhecimento externo à organização. 

Lee e Yang 

(2000) 

…é um instrumento emergente da concepção da organização e dos princípios 

operacionais, dos processos, das estruturas organizacionais, das aplicações e 

tecnologias que ajudam os trabalhadores do conhecimento a potenciar a 

criatividade e a habilidade para acrescentar valor.

Quintas et al.

(1997) 

…é o processo de continuamente administrar o conhecimento, de todo o tipo, 

para ir ao encontro de necessidades existentes ou emergentes, para identificar 

explorar e adquirir instrumentos de conhecimento e desenvolver novas 

oportunidades. 

Beijerse (2000) 

…é a gestão da informação na organização conduzida pela estratégia, 

estrutura, cultura, sistemas, capacidades e atitudes das pessoas relativamente 

ao seu conhecimento.   

     Fonte: Carlucci, Marr e Schiuma (2004).  

Não há uma avaliação dos custos de não se proceder à gestão do conhecimento. 

Exemplificando, podemos considerar o processo de tomada de decisão onde uma 

informação inadequada ou insuficiente pode influenciar a decisão. A repetição de erros, 

que não foram identificados e corrigidos, bem como o constante reinventar da roda, são 

outros custos a ter em conta pela organização.    
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2.3.1 Autores e publicações estruturantes da gestão do 

conhecimento 

Serenko, A. e Bontis, N. (2004) conduziram uma meta-análise da literatura em gestão do 

conhecimento e capital intelectual, analisando todos os artigos de três jornais de referência 

sobre estes temas, segundo as variáveis mencionadas na Tabela 2.5. Estes investigadores, 

da Universidade de McMaster da cidade de Ontário no Canadá, averiguaram a 

produtividade da investigação (a nível individual, institucional e de países) e o impacto da 

investigação (publicações e autores). Este estudo visava responder às questões resumidas 

na Tabela 2.6 que, de seguida, serão objecto de apresentação de modo mais 

pormenorizado. 

Tabela 2.5 - Jornais e variáveis analisadas 

Jornais de referência analisados Variáveis 

- Journal of Intellectual Capital; 

- Journal of Knowledge Management;  

- Knowledge and Process Management. 

• Nome do autor 
• Filiação institucional  
• País de residência 
• Título do artigo 
• Número de autores 
• Ano de publicação 
• Volume 
• Assunto 

Fonte: Serenko e Bontis (2004) 

Tabela 2.6 - Assuntos e questões 

Assuntos Questões 

Q1 
Qual é o ranking de produtividade dos autores de gestão 

do conhecimento e capital intelectual? 

Q2 Qual é o ranking da produtividade institucional?  

Produtividade da 

investigação

Q3 Qual é o ranking de produtividade dos países? 

Q4 Quais são as publicações mais frequentemente citadas? Impacto da 

investigação Q5 Quem são os autores mais frequentemente citados? 

Fonte: Serenko, A. e Bontis, N. (2004) 
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Q1 – Qual é o ranking de produtividade dos autores de gestão do conhecimento e capital 

intelectual? 

Para responderem a esta questão, começaram por identificar os 659 autores dos 450 artigos 

publicados nos três jornais seleccionados. Desta lista inicial, seleccionaram os 63 autores 

cuja produtividade fosse superior a 1. Finalmente verificaram que os três primeiros autores 

contribuíam com 2,8% do total do trabalho, enquanto que a contribuição dos 25 autores 

seguintes foi de 13,1% e os restantes 631 com 84,1%. De notar que o investigador 

português Alberto Carneiro aparece nesta lista de 63 autores, na posição 18º. 

Q2 – Qual é o ranking da produtividade institucional? 

Foram elaboradas listas segundo as seguintes variáveis:  

a. O ranking da instituição; 

b. O número de autores que contribuem para cada artigo; 

c. A média de contribuições individuais.  

Conclusões do estudo sobre a produtividade institucional: 

a. Cranfield University (UK) é a instituição líder nestes campos de estudo;  

b. As instituições mais produtivas são aquelas com maior número de contribuidores, o 

que revela a importância da cooperação entre colegas como factor chave no 

sucesso.   

c. Um terço dos artigos foi publicado pelas 28 instituições top, de um total de 88 

identificadas. 

Q3 – Qual é o ranking de produtividade dos países? 

Os países mais produtivos são os Estados Unidos e o Reino Unido, tendo publicado 

aproximadamente 50% de todos os artigos em gestão do conhecimento e capital 

intelectual. São seguidos pela Austrália, Canadá e Espanha. De notar que os primeiros dez 
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países publicaram aproximadamente 85% da totalidade dos artigos analisados. Os países 

Escandinavos, Suécia e Finlândia, apesar da sua pequena dimensão geográfica têm uma 

colaboração evidente ocupando, respectivamente, o 6º e 8º lugar. Serenko e Bontis (2004) 

alertam para o facto destes países beneficiarem de uma forte presença empresarial no 

campo da gestão de conhecimento e capital intelectual, como é caso exemplar da Nokia. 

De notar que, nesta lista de 34 países, Portugal ocupa o 24º lugar (ver Erro! A origem da 

referência não foi encontrada.). 

Q4 – Quais são as publicações mais frequentemente citadas? 

As três principais publicações mais citadas são as indicadas na Tabela 2.7. Para uma 

consulta das 34 publicações ver o Erro! A origem da referência não foi encontrada.. 

Tabela 2.7 - Publicações top KM/IC ordenadas por NCII

Fonte: extraído a partir de Serenko, A. e Bontis, N. (2004) 

Os autores alertam ainda que 50% dos artigos publicados, nos três jornais analisados, 

citavam pelo menos um destes artigos. 

Q5 – Quem são os autores mais frequentemente citados? 

Ao procurarem identificar quais são os autores mais frequentemente citados, encontraram 

os nomes de Nonaka, Davenport, Bontis e Takeuchi, ou seja são aqueles com maior 

impacto na direcção destas disciplinas. 
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Conclusões sobre a produtividade e o impacto da investigação:  

1 - Em contraste com outras áreas, mais de metade dos artigos analisados são de um só 

autor. Tal demonstra que estas disciplinas são relativamente jovens, nas quais uma só 

pessoa pode ainda dar uma contribuição substancial. Com o decorrer do tempo e o 

natural desenvolvimento das disciplinas os futuros autores poderão ter dificuldade em 

embarcarem sozinhos em projectos exequíveis; 

2 - Em muitas universidades e organizações há só uma pessoa que lida com este campo 

de investigação (pelo menos com visibilidade). Estes autores esperam que este 

número de pessoas aumente em cada instituição, bem como seja incrementada a co-

autoria, de modo a que os resultados possam melhorar. 

Serenko, A. e Bontis, N. (2004) consideram que os resultados obtidos no seu estudo 

indicam que a produção, sobre gestão do conhecimento e capital intelectual, é explosiva. 

Na última década, o número de artigos sobre estes temas tem tido um incremento notável, 

com uma taxa anual de 50% por ano. Com base nesta taxa, os autores apontam que no ano 

2010 se excederá as 100.000 publicações sobre estes temas.  

Figura 2.5 - Artigos publicados sobre gestão do conhecimento e capital intelectual 

segundo o índice de ABI inform

Fonte: Serenko, A. e Bontis, N. (2004) 
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A Figura 2.5 fornece uma ilustração do crescimento da literatura sobre gestão do 

conhecimento e capital intelectual, entre 1993 e 2002, determinado pela ABI Inform Index. 

De notar que no ano 2002 foram publicados nestes três jornais quatro mil artigos sobre 

gestão do conhecimento e cerca de mil sobre capital intelectual.  

Outro facto saliente é a existência de alguns autores e publicações fundamentais, que são 

referenciados recorrentemente. Este estudo vem reforçar a noção que os fundamentos 

intelectuais nos campos de gestão do conhecimento e capital intelectual são claramente 

influenciados pelos modelos desenvolvidos por Nonaka e Takeuchi, bem como por 

Davenport e Prusak.  

2.3.2 História recente da gestão do conhecimento  

Uma análise histórica revela que a gestão do conhecimento é uma questão antiga, que 

interessou tanto a filósofos ocidentais como a orientais. Os filósofos orientais, Tzu e 

Confúcio e seus contemporâneos indianos, enfatizavam o papel do conhecimento e da 

compreensão para a condução da vida espiritual e secular. 

O conhecimento prático ou o “saber como” sempre foi importante, apesar da gestão do 

conhecimento ter sido, e muitas vezes ainda continuar a ser, uma tarefa implícita. Os 

primeiros esforços em gestão de conhecimento, traduzidos em actividades de capturar, 

guardar e recuperar informação, começaram com a escrita cuneiforme (por volta 3.000 

a.c.). O conhecimento era inscrito com um estilete numa placa de argila húmida. Esta placa 

era posteriormente cozida para que a informação ficasse disponível ao longo do tempo. 

Através dos séculos novas tecnologias encontraram a sua maneira de influenciar os 

processos de gestão de conhecimento. Por exemplo, a cultura de corporações, no século 

XIII, introduziu e sistematizou práticas de gestão de conhecimento, que eram limitadas às 

corporações, constituindo a sua base de poder. 



32

O último século tem sido caracterizado pela redescoberta do debate sobre o conhecimento, 

começando com os teóricos da economia (Hayek, 1945; Arrow, 1962; Marshall, 1965), 

bem como com a contribuição das teorias organizacionais (March e Simon, 1958) e ainda 

da filosofia (Polanyi, 1966). Estas diversas perspectivas sobre as características do 

conhecimento e do seu papel na organização provocam um vigoroso debate entre os 

académicos e os práticos oriundos de outras disciplinas. Da análise económica feita por 

Alfred Marshall (1965) vem o argumento que o capital consiste, em grande medida, em 

conhecimento e que este é o motor mais potente das organizações produtivas.  

Em 1959, Druker (1993) cunhava o termo “trabalhador do conhecimento”. Mais tarde 

argumentava que na sociedade do conhecimento o capital, os recursos naturais ou o 

trabalho, não são mais os principais recursos. O conhecimento cada vez mais se firma 

como o pilar da sociedade actual. 

Os economistas consideram que a Sociedade do Conhecimento ou Sociedade da 

Informação apresenta uma nova correlação de forças entre os recursos em que se baseia a 

economia mundial. Tradicionalmente a evolução económica tem sido sustentada em quatro 

factores: a terra, o capital, o trabalho e o conhecimento. A importância de cada um tem 

variado consideravelmente. A Figura 2.6 ilustra, de um modo simples, como a mudança da 

preponderância destes recursos tem evoluído ao longo dos tempos. 

Na era agrícola o trabalho e a terra eram os recursos com maior peso, relativamente aos 

outros factores. 

Com o decorrer do tempo o factor terra foi sendo reduzido face ao factor capital e, por sua 

vez, o factor trabalho sofreu uma ligeira redução enquanto que o conhecimento começa a 

ser mais utilizado. Este novo arranjo caracteriza a denominada era industrial. 

Actualmente considera-se que estamos na era do conhecimento, onde os factores 

económicos mais importantes são o conhecimento e o capital. De notar que o capital, 

apesar de necessário, não se torna determinante para o êxito das organizações. 
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Figura 2.6 - Evolução da utilização dos recursos 
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Fonte: Gorey e Dorat (1996) e Bueno (1999) 

Os factores tradicionais (terra, trabalho e capital) deixam assim de ser os protagonistas 

nesta nova economia, ocupando o conhecimento o lugar de factor prioritário e mesmo um 

condicionante na gestão dos outros recursos.  

A habilidade de usar a capacidade intelectual e de criar novas soluções para as 

necessidades humanas toma agora o papel central na info-economia global. Cada vez mais, 

o conhecimento é o suporte do poder. O controlo dos outros recursos tendencialmente 

aparece ligado ao conhecimento. 

Pode-se argumentar que o conhecimento humano e as capacidades sempre estiveram no 

centro da criação de valor, mas este facto tem-se tornado mais visível na era actual, onde a 

componente intelectual do trabalho tem tido uma importância crescente (Zuboff, 1988).
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2.3.3 As fontes e o futuro da gestão do conhecimento  

De acordo com a pesquisa realizada por Serenko e Bontis (2004), na base de dados ABI 

Inform Índex, o termo gestão de conhecimento apareceu em 1975 (Tabela 2.8).   

Tabela 2.8 - Artigos pioneiros na utilização do conceito gestão do conhecimento 

Autor 
Goerl Goerl GF. (1975). Cybernetics, professionalizations, and knowledge 

management: an exercise in assumptive theory. Public Administration 

Review 35(6): 581. 

Henry Henry N. (1975). Bureaucracy, technology, and knowledge management. 

Public Administration Review 35(6): 572. 

McCaffery McCaffery J. (1975). Knowledge management in fiscal policy formation. 

Public Administration Review 35(6): 598. 

Fonte: Serenko, A. e Bontis, N. (2004) 

Tuomi (2002), por sua vez, considera que o termo gestão do conhecimento emergiu em 

meados dos anos noventa, a partir do mapeamento de estratégias delineadas por 

consultores, bem como resultado de conferências organizadas sobre este tema. A gestão do 

conhecimento foi ganhando credibilidade como consequência da reflexão sobre a 

sociedade de informação e da contínua expansão da Internet.  

Inicialmente, e segundo o mesmo autor, a ênfase era dada aos sistemas de informação. 

Posteriormente, foi-se focalizando no desenvolvimento organizacional, na gestão do 

capital intelectual e na gestão de competências. Nos finais dos anos noventa os temas 

predominantes em gestão do conhecimento passaram a ser a aprendizagem social, a 

construção do sentido organizacional, a inovação sistemática e a mudança. 
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Para uma simplificação da evolução da gestão do conhecimento Tuomi (2002) propõe uma 

divisão em três gerações. Na Tabela 2.9 estão indicadas as três gerações. 

Tabela 2.9 - Três gerações da gestão do conhecimento 

Ênfase

primeira geração 

(1993-1996)

• sistemas de informação
• repositórios de informação;
• avaliação do capital intelectual.

segunda geração 

(1997-1999) 

• desenvolvimento organizacional;
• gestão do capital intelectual;
• gestão de competências. 

terceira geração 

(2000-…)

• aprendizagem social;
• construção do sentido organizacional;
• a inovação sistemática.

Fonte: Construído a partir de Tuomi (2002) 

Este autor, com o propósito de reflectir sobre o futuro da gestão do conhecimento procura 

identificar e caracterizar as suas fontes. Deste modo, considera que na origem da gestão do 

conhecimento estão quatro diferentes disciplinas: processamento da informação 

organizacional; inteligência de negócio, cognição organizacional e desenvolvimento 

organizacional. Para cada um destes quatro clusters considera diferentes comunidades de 

gestão do conhecimento, com o seu objecto de intervenção específico, conforme Tabela 

2.10. Esta tabela pretende abarcar o período 1993-1996, a que o autor associou a primeira 

geração da gestão do conhecimento.  

Tabela 2.10 - Clusters da gestão do conhecimento  

Cluster de gestão do 

conhecimento 
Comunidades em foco 

Objecto principal de 

intervenção 

Processamento da 

informação organizacional 

- Fornecedores software 

- Peritos em inteligência artificial 

- Suportes de sistemas de informação 

Sistemas de informação 

Inteligência de negócio - Profissionais de inteligência competitiva  

- Bibliotecários de empresas 

Processos de tomada de 

decisão estratégica 

Cognição organizacional 
- Pesquisadores em sense making

organizacional 

Processamento de 

conhecimento organizacional 
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Desenvolvimento 

organizacional 

- Gestores de inovação 

- Estrategas de competências 

- Gestores de recursos humanos 

- Financeiros e avaliadores  

Competências organizacionais e 

práticas de gestão 

Fonte: Construído a partir de Tuomi (2002) 

A segunda geração começa por volta de 1997 com a estabilização de muitas categorias 

profissionais ligadas à especialização em gestão do conhecimento e com a interacção entre 

as quatro disciplinas da gestão do conhecimento. Enquanto a primeira geração era 

focalizada nos repositórios de informação e na avaliação do capital intelectual, a segunda 

geração trouxe os conceitos sobre o conhecimento tácito, a aprendizagem social, o 

conhecimento localizado e embebido, bem como o conceito de comunidades de prática. 

Tuomi (2002) considera que já entramos numa terceira geração, mesmo se ainda situada a 

nível laboratorial. A constatação de que os computadores convencionais são limitados, a 

tratar do conhecimento tácito e situacional, leva a que se procure construir sistemas 

computacionais que forneçam informação contextual e que possam constituir ferramentas 

que potenciem o pensamento humano. O desenvolvimento tecnológico ligado à fibra 

óptica, redes neuronais e nanotecnologias poderá permitir o uso de novos instrumentos 

para uma maior rentabilização dos diferentes tipos de conhecimento.  

Numa perspectiva de que a aquisição de conhecimento é sempre um processo de 

aprendizagem, fundamentalmente social, os sistemas de informação terão que suportar 

também a mobilização dos recursos sociais. Assim, em vez do foco estar na contabilidade 

do capital humano deverá considerar-se o conhecimento como um activo organizacional. 

A terceira geração deverá também enfatizar a ligação entre o saber e a acção. Para 

construir um conhecimento real não é suficiente que um só indivíduo saiba e actue baseado 

no seu conhecimento. Como todo o conhecimento é inerentemente social e cultural, o 

conhecimento organizacional só pode ser realizado através duma mudança na actividade e 

na prática organizacional.  

Esta nova fase da gestão do conhecimento terá que ter na sua estrutura a aprendizagem 

organizacional, a criação de conhecimento e os processos de inovação. Os gestores têm 
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que aprender a gerir, num ambiente naturalmente instável e imprevisível, com informação 

incompleta e num tempo reduzido. As capacidades de leitura do ambiente e de adaptação 

revelam-se fundamentais. 

O futuro da gestão tem que lidar com estratégias locadas ao caos, ao risco e à incerteza. A 

capacidade de flexibilizar, de rapidamente reconfigurar, de manter equilíbrios dinâmicos e 

potenciar as competências existentes, constitui a competência central da organização.  

A competência de trabalhar em rede (formais e informais) é igualmente importante para o 

desenvolvimento organizacional. Este tema será aprofundado, no ponto 2.5, referente à 

sociedade, conhecimento e investigação, para que se compreenda a importância dos 

factores sociais sobre o conhecimento. 
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2.3.4 Domínios da disciplina de gestão do conhecimento 

A gestão do conhecimento tem-se tornado, cada vez mais, um importante tema de 

investigação em Gestão. Devido à extensão que a gestão do conhecimento pode abarcar há 

a necessidade de identificar os seus domínios de pesquisa ou sub campos. Com este 

objectivo, Subramani, Nerur e Mahapatra (2003) efectuaram um estudo sobre a 

investigação na área da gestão do conhecimento utilizando uma metodologia baseada em 

indicadores bibliométricos. Os seus resultados sugerem que a gestão do conhecimento 

pode ser vista como agrupada em oito domínios ou sub-campos (Figura 2.7).   

Figura 2.7 - Mapa dos domínios da gestão do conhecimento 
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Fonte: simplificado de Subramani, Nerur e Mahapatra (2003)

O mapa elaborado por estes autores foi criado com uma técnica multidimensional. Este 

mapa resulta de uma análise cluster de dados de co-citação. 
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Estes autores identificaram oito sub campos ou domínios, a partir de uma lista inicial dos 

58 autores mais citados, no período compreendido entre 1990 e 2002, que usaram a frase -

gestão do conhecimento - nos títulos, descritores e resumos dos artigos publicados. Para 

ajudar a compreender estes domínios da investigação na área da gestão do conhecimento 

foram utilizadas escalas segundo dois eixos; no eixo x é representado um continuum

Abstracto/Intuitivo vs Concreto/Operacional) e no eixo y procura-se localizar o nível 

(Micro/individual vs Macro/sociedade, organizacional). Como podemos constatar, a Figura 

2.7 permite visualizar e situar estes oito domínios. Este mapeamento permite ver a 

proximidade de cada domínio em relação aos restantes. Na Tabela 2.11 é indicado a 

focalização de cada domínio para um mais claro enquadramento. 

Tabela 2.11 - Domínios e focos da investigação em gestão do conhecimento 

Domínios Foco 

D1 – Inovação e mudança 
…nos diversos aspectos da inovação, mudança e 

desenvolvimento. 

D2 – Conhecimento como competência 

da organização 

…no papel do conhecimento como a capacidade de 

proporcionar vantagem competitiva à organização.  

D3 – Processamento da informação 

organizacional e suporte das tecnologias 

de informação para a gestão do 

conhecimento 

…no fenómeno do processamento da informação 

dentro das organizações e no papel das tecnologias de 

informação e comunicação.  

D4 – Comunicação, transferência e 

replicação do conhecimento  

…na transferência de conhecimento intra 

organizacional 

D5 – Aprendizagem localizada e 

Comunidades de prática 

…na criação de conhecimento e na aprendizagem 

como fenómenos sociais.  

Conhecimento e aprendizagem fortemente localizados 

e ligados a um contexto específico. 

D6 – Aprendizagem organizacional e 

organizações de aprendizagem. 

…nas propostas de modelos de aprendizagem 

organizacional e de orientações práticas para os 

gestores.  

D7 – Prática de gestão do conhecimento 

…nas iniciativas práticas de gestão de conhecimento 

que fornecem contribuições tanto teóricas como 

práticas.  

D8 – Filosofia do conhecimento …na origem e natureza do conhecimento. 

Fonte: construído a partir de Subramani, Nerur e Mahapatra (2003) 
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Em seguida, são indicados de um modo esquemático, os principais conceitos e autores 

representativos de cada um destes domínios (ver Tabela 2.12; Tabela 2.13 e Tabela 2.14). 

Tabela 2.12 - Principais conceitos e autores dos domínios (D1; D2)  

D1 – Inovação e mudança 

Conceitos Autores 

A importância dos incentivos para a inovação e criação de 
conhecimento. 

Schumpeter e Romer 

A identificação de rotinas como conceito chave do mecanismo 
para descrever as acções repetidas nas organizações. 

Nelson e Winter 

A noção da capacidade de absorção como o principal factor 
determinante de aprendizagem e inovação. 

Cohen e Leventhal 

O locus da inovação e a resolução dos problemas são 
influenciados pelo conhecimento. 

Von Hippel 

A complexidade do conhecimento pode ser a base de vantagens 
competitivas e o reconhecimento de que novo conhecimento 
pode trazer simultaneamente competências construtivas e 
destrutivas.   

Teece 

D2 – Conhecimento como capacidade da organização 

O focus deste eixo está na explicação dos níveis de resultados da organização e na escolha das 

estratégias competitivas organizacionais (Porter).

Conceitos Autores 

As competências centrais das organizações Prahalad, Hamel 

As capacidades combinadas das organizações Kogut e Zander 

Visão baseada nos recursos Grant, Barney, Prahalad 

Capital social Ghoshal 

Articulação do conhecimento dentro das organizações Sanchez, Hedlund 

Capacidades dinâmicas. Teece 

Fonte: construído a partir de Subramani, Nerur e Mahapatra (2003) 
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Tabela 2.13 - Principais conceitos e autores dos domínios (D3; D4; D5) 

D3 – Processamento da informação organizacional e suporte das tecnologias de 

informação para a gestão do conhecimento 

Conceitos Autores 

Processamento da informação organizacional Simon, Weick 

Memória organizacional Walsh 

Teorias da media Daft, Weick 

Comportamento dos gestores no processamento da informação Mintzberg 

Estruturas das organizações Mintzberg, Orlikowski 

Investigação em sistemas de informação Walsh, Orlikowski 

D4 – Comunicação, transferência e replicação do conhecimento 

Concebe a transferência do conhecimento como um processo complexo envolvendo a reconstrução e 

recombinação, em vez de um simples processo de transmissão e recepção.

Conceitos Autores 

Transferência de conhecimento intra organizacional é a 
replicação e difusão dos processos ou a partilha do 
conhecimento de especialistas.  

Gabriel Szulanski, 

Morten Hansen 

Especial atenção às barreiras sociais, estruturais e cognitivas que 
precisam ser ultrapassadas. 

D5 – Aprendizagem localizada e Comunidades de prática 

A perspectiva que aprender e saber são actividades fortemente localizadas e ligadas às características 

de um contexto específico no qual elas ocorrem é dominante na investigação deste sub campo.

Conceitos Autores 

Os fundamentos conceptuais desta área de pesquisa em gestão 
de conhecimento enraízam nas ideias de aprendizagem 
localizada, cognição social, participação periférica legitimada e 
comunidades de prática.  
Focalizado ao nível de análise individual, mesmo quando trata 
de uma extensa comunidade.  
Visão do conhecimento numa perspectiva bottom-up: 
Conhecimento como sendo e conduzido por motivações e 
interesses individuais.    

Lave, Wenger e Brown 

Visão do conhecimento numa perspectiva top-down: 
Conhecimento como sendo e conduzido pelas percepções da 
organização da necessidade de disseminar o conhecimento das 
boas práticas, das rotinas eficientes e das inovações para além 
das fronteiras organizacionais.   

Hansen e Szulanski 

Fonte: construído a partir de Subramani, Nerur e Mahapatra (2003) 
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Tabela 2.14 - Principais conceitos e autores dos domínios (D6; D7; D8) 

D6 – Aprendizagem organizacional e organizações de aprendizagem

Conceitos Autores 

São propostos vários modelos de aprendizagem organizacional e 
também envolve regras práticas para os gestores.  

Peter Senge, Cris 
Argyris, e David 
Garvin.

D7 – Prática de gestão do conhecimento

Conceitos Autores 

As iniciativas práticas de gestão de conhecimento podem 
contribuir para a construção teórica, bem como para 
constituírem instruções práticas.  

Davenport, Stewart, 
Peter Drucker e James 
Quinn. 

D8 – Filosofia do conhecimento

Conceitos Autores 

Investigação sobre a origem e natureza do conhecimento. 
Identificação dos diferentes tipos de conhecimento. 

Tsoukas, Blackler, 
Spender, Von Krogh e 
Polanyi 

A tradição filosófica de questionar sobre a natureza do 
conhecimento.  

É interessante notar que este grupo de autores é 
predominantemente europeu (excepto Spender) e reflecte a 
abordagem construtivista em oposição à abordagem positivista 
dos Estados Unidos. 

Fonte: construído a partir de Subramani, Nerur e Mahapatra (2003) 

O estudo, desenvolvido por Subramani, Nerur e Mahapatra (2003), ajuda a clarificar as 

diversas perspectivas e disciplinas envolvidas na gestão do conhecimento. Apesar das 

limitações da metodologia, apontadas pelos autores, nomeadamente a que se refere aos 

dados obtidos por métodos automáticos, pode-se considerar uma ferramenta útil para 

localizar e organizar os conceitos e autores estruturantes dos diferentes domínios bem 

como a sua proximidade.  

É ainda relevante a chamada de atenção para a distinção entre os autores que cristalizaram 

num só domínio de outros que influenciam mais do que um sub campo, como o caso de 

Quinn, Teece e Polanyi.  
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2.3.5 Conceitos fundamentais na gestão do conhecimento 

O modelo de gestão do conhecimento de Alavi e Leidner (2001) organiza os fluxos de 

conhecimento em quatro áreas: 

• Criação - compreende as actividades associadas à entrada de novo conhecimento no 

sistema, o que inclui o desenvolvimento de conhecimento, a descoberta e a captura; 

• Retenção - inclui a actividades que preservam o conhecimento e está disponível no 

sistema, uma vez introduzido. Inclui também aquelas actividades que sustentam a 

viabilidade do conhecimento no interior do sistema.

• Transferência - refere-se às actividades associadas ao fluxo do conhecimento de um 

sítio para outro. Inclui comunicação, tradução, conversão e filtragem; 

• Utilização - inclui as actividades e eventos ligados à aplicação do conhecimento 

nos processos de negócios.  

A literatura mais recente sobre gestão do conhecimento baseia-se em três conceitos 

fundamentais: 

• as infraestruturais tecnológicas; 

• o ciclo “SECI” da criação/conversão do conhecimento

• o “Ba”.  

Estes conceitos irão ser desenvolvidos no ponto 2.4 deste capítulo, especificamente quando 

for abordado a criação de conhecimento organizacional. 

Nonaka, Toyama e Konno (2001) realçam que a criação de conhecimento é 

necessariamente contextual, ou seja depende de quem participa e como participa. Segundo 

estes autores o conhecimento necessita de um contexto físico. Estes lugares de partilha de 

contexto permitem que os participantes percebam, partilhem e criem novo conhecimento 

na forma de produtos, processos e serviços.  

Cada vez mais as tecnologias servem de plataforma para que estes lugares tenham uma 

componente virtual. Mas a qualidade deste Ba tem as suas limitações, como por exemplo o 

tempo gasto com o correio electrónico, as dificuldades de lidar com excesso de 
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informação, entre outras. Os problemas relacionados com a falta de contacto humano 

também devem ser equacionados. Deste modo um sistema de gestão do conhecimento 

eficaz deve ter em conta os aspectos tecnológicos, mas não descurar os aspectos humanos.  

Torna-se necessário perceber os modos de como o conhecimento é criado e gerado. Do 

ponto de vista estratégico da gestão de conhecimento, a sobrevivência da organização 

depende da sinergia entre os aspectos tecnológicos e humanos. 

As necessidades dos interessados (stakeholders) devem ser consideradas tanto a nível 

educacional, como da interacção socio-cultural, económica, política, religiosa e ambiental. 

2.3.6 Modelos de gestão do conhecimento 

Das diferentes definições de gestão de conhecimento e destas diversas perspectivas 

subjacentes, Kakabadse, Kakabadse e Kouzmin (2003) propõem cinco modelos principais 

na abordagem à gestão de conhecimento. Estes modelos (filosófico, cognitivo, rede, 

unidade de prática e quântico) irão ser alvo de uma breve apresentação. 

Resumidamente, podemos situar estes modelos segundo a sua abordagem e o seu contexto. 

Na Tabela 2.15 está esquematizada a posição e a abordagem dos cinco modelos da gestão 

do conhecimento, seguindo-se uma explanação simples de cada um deles. De seguida serão 

apresentados estes diferentes modelos. No Erro! A origem da referência não foi 

encontrada. é fornecida a lista de referências utilizada por Kakabadse, Kakabadse e 

Kouzmin (2003) que serviu de base ao seu artigo de revisão bibliográfica. Optamos por 

fornecer esta lista visto que nos pareceu relevante na estrutura desta área de pesquisa e de 

mais fácil consulta.  
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Tabela 2.15 - Modelos de gestão do conhecimento 

Fonte: Kakabadse, N., Kakabadse, A. e Kouzmin, A. (2003) 

Modelo filosófico 

O modelo filosófico diz respeito à epistemologia do conhecimento ou o que constitui o 

conhecimento. O seu principal objectivo consiste em compreender como capturamos a 

informação sobre a realidade social e organizacional e focaliza-se nos objectivos (valores, 

abstracções, pensamentos), tipos (conceitos e objectos) e fontes do conhecimento 

(percepção, memória, razão). Trata também da relação do conhecimento com outros 

conceitos, como as noções de certeza, crença justificada, causalidade, dúvida e 

revogabilidade.    

Este modelo esforça-se por reflectir sobre como pensamos e agimos, levantando questões, 

particularmente sobre o conhecimento organizacional. 

O modelo filosófico propõe uma elevada visão estratégica e pode ser considerado uma 

valiosa ferramenta para a compreensão do conhecimento organizacional. Requer uma 

prática de questionamento e de reflexão, ou seja a organização deve questionar-se.  

Quântico

 Estratégico Rede Filosófico 
C 
o 
n 
t 
e 
x 
t 
o 

 Operacional Cognitivo Comunidade 

Integrativo  

(confiança nas TI) 

Interactivo 

(confiança nas pessoas) 

A b o r d a g e m  
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A organização deve procurar identificar o que sabe e o que não sabe, no campo em que 

actua. A identificação da sua missão e dos seus objectivos são outros exemplos desta 

prática de reflexão e questionamento. Esta actividade pode servir, por exemplo, para 

identificar as fraquezas e as forças, não só dos concorrentes mas também da própria 

organização.  

“O que não sabemos do que sabemos? Porque não sabemos?” são outras questões possíveis 

que poderão ajudar a organização a definir a sua estratégia.  

Segundo Kakabadse, Kakabadse e Kouzmin (2003) este modelo é construído a partir de

Polanyi, ao valorizar o conhecimento tácito.  

Polanyi (1966) argumentava que “podemos saber mais do que o que podemos dizer, e não 

podemos dizer nada sem a tomada de consciência das coisas sobre as quais nos 

expressamos”. Este autor considera o conhecimento tácito e o explícito como sendo duas 

dimensões do conhecimento. Todavia, este autor, considera que todo o conhecimento é 

tácito ou torna-se tácito, visto ser uma actividade humana.  

O modelo filosófico é baseado nos diálogos interactivos num contexto estratégico. Este 

diálogo deve ser aberto e de qualidade. Diversos estudos conduzidos na Cranfield School 

of Management, citados em Kakabadse, Kakabadse e Kouzmin (2003), mostraram que este 

modelo é praticado pelas equipas de topo das organizações de aprendizagem. 

A sua aplicação é especialmente importante nas estratégias de tomada de decisão, nos 

processos visionários, com implicações na longevidade das organizações. Não precisa de 

se basear no uso intenso de tecnologia e é focalizado principalmente nos actores.   

É um modelo com origem nos diálogos socráticos e tem-se mantido em vigor ao longo dos 

tempos. A partir da definição socrática de conhecimento procura atingir um conhecimento 

mais elevado, a sabedoria. 
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Modelo cognitivo 

O reconhecimento do valor económico do conhecimento, pelos negócios e pelas disciplinas 

económicas, levou a uma contínua procura dos benefícios da informação. Pela via da 

gestão da informação e da proliferação das tecnologias de informação (TI), verificou-se a 

proliferação do modelo cognitivo da gestão do conhecimento (Swan e Newell, 2000 citado 

por Kakabadse, N., Kakabadse, A. e Kouzmin, A. (2003)).

Este modelo está profundamente embebido na ciência positivista, como um instrumento 

para compreender um universo mecânico, guiado pelas relações de causa e efeito, sendo a 

visão mais popular da civilização moderna.  

Para as indústrias baseadas no conhecimento, este é, em si próprio, uma mercadoria 

(Gibbons et al., 2000 citado por Kakabadse, Kakabadse e Kouzmin (2003)). Na economia 

do conhecimento, as suas organizações acrescentam valor ao conhecimento, reiterado pelo 

seu uso, reconfigurando-o com outras formas de conhecimento para resolver problemas, ou 

mesmo para colmatar as necessidades da organização.

Neste modelo, o conhecimento é visto como algo a ser gerido, devendo ser alvo de 

avaliação. Decorrente desta perspectiva, surge a necessidade de desenvolvimento de 

procedimentos para medir e controlar o conhecimento.  

Existem algumas variações deste modelo praticadas por organizações em processos 

formais de gestão de conhecimento. Segundo Kakabadse, Kakabadse e Kouzmin (2003), as 

variações mais significativas são:  

• modelo SECI (socialização, externalização, combinação, internalização) (Nonaka e 

Takeuchi, (1995); Nonaka e Konno, (1998); 

• estado de conhecimento (Earl, 1998); 

• modelo organizacional de conhecimento em redes, baseados no conhecimento 

organizacional e em modelos de meta-conhecimentos (Carayannis, 1999); 

• modelo do capital intelectual (Wiig, 1993; Edvinsson e Malone, 1997); 
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• modelo da gestão do capital intelectual, baseado na noção da existência de um stock

de capital intelectual organizacional, constituído pelo capital humano, capital 

inovação, capital de processos e capital de clientes, não descurando o desempenho 

financeiro e a eficácia do negócio (Van Buren, 1999); 

• modelo de gestão de conhecimento baseado na ciência, e no pragmatismo 

epistemológico (Snowden, 1998). 

Johnson e Blumentritt (1998) consideram oito processos que necessitam de ser geridos: 

identificação, aquisição, criação, validação, captura, difusão, em corporação, realização e 

utilização/aplicação. Zack (1999) refina este modelo e agrupa nos seguintes processos: 

aquisição, refinamento, armazenagem/recuperação, distribuição e apresentação.   

Segundo o modelo cognitivo, o foco organizacional deve procurar assegurar a exploração 

eficaz da tecnologia, que pode ser alcançada através de regras explícitas, procedimentos e 

processos sobre o seu uso. Neste estado as ferramentas de tecnologias de informação 

podem ser particularmente úteis para a codificação, armazenamento, recuperação e 

transferência de conhecimento codificado. A organização usa intensamente das tecnologias 

de informação, dependendo também de bases de dados, groupware e de sistemas 

empresariais baseados na Web (McKinlay, 2000). 

Estas ferramentas são utilizadas para acções repetitivas, bem como para a replicação, 

normalização ou rotinização do conhecimento. Porém, deve-se procurar impedir a 

cristalização da utilização destas ferramentas para que as mesmas não constituam um 

obstáculo para a mudança. No ambiente actual de mudanças e descontinuidades 

tecnológicas, mesmo o conhecimento, que pode ser armazenado e partilhado, pode tornar-

se obsoleto (Zack, 1999). A procura de um equilíbrio dinâmico entre investigação e 

utilização é um objectivo a atingir pelas organizações competitivas.  
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Modelo Rede 

As perspectivas da gestão do conhecimento em rede emergem paralelamente com as 

teorias das organizações em rede e focalizam-se na aquisição, partilha e transferência do 

conhecimento. São consideradas organizações em rede, aquelas que se caracterizam por 

terem padrões horizontais de troca, interdependência de fluxos de recursos e recíprocas 

linhas de comunicação (Powell, 1990).  

A partir desta perspectiva de rede, a ideia de aquisição e partilha de conhecimento é vista 

como o nível prioritário na aprendizagem organizacional, com vista a que a organização 

escolha e adopte novas práticas que considere relevantes (Everett, 1995). Esta perspectiva 

admite que os indivíduos tanto têm motivações sociais como económicas, que as suas 

acções são influenciadas pelas redes de relacionamentos nas quais estão embebidos, bem 

como pela socialização do conhecimento Swan e Newell, (2000), citado por Kakabadse, 

Kakabadse e Kouzmin (2003) 

Este modelo é construído a partir da concepção do conhecimento definido por Samuel 

Johnson que considera que o conhecimento relevante reside nas redes e nos actores. Deste 

ponto de vista são também valorizadas as contribuições individuais dos "fura fronteiras", 

que são capazes de penetrar em redes externas e adquirir novas ideias que podem ser 

partilhadas nas suas organizações (Tushman e Scanlan, 1981; Swan e Newell, (2000) 

citado por Kakabadse, Kakabadse e Kouzmin (2003).  

Tendo por base a perspectiva veiculada pelo modelo em rede, o foco organizacional deve 

incidir sobre os padrões das ligações entre indivíduos e grupos de interesses, as alianças e 

as clivagens que facilitam a partilha e a transferência de conhecimento. 

Contudo, a construção activa de novas relações sociais ou a conservação das antigas, deve 

ser considerada uma importante actividade, por si só, com o objectivo de criar uma posição 

vantajosa no fluxo da troca e transferência Useem, (1987) citado por Kakabadse, 

Kakabadse e Kouzmin (2003).  
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A partilha de conhecimento é cada vez mais uma prática das organizações geograficamente 

dispersas (Hayes, 2001). Com as potencialidades das tecnologias baseadas na Web, as 

ferramentas de tecnologias de informação ganharam uma crescente importância, como 

factores facilitadores na construção e manutenção das redes, com a função ou interesse 

comum de partilhar e transferir esse conhecimento (Hayes, 2001; Swan e Newell, 2000 

citado por Kakabadse, Kakabadse e Kouzmin (2003)). 

A gestão do conhecimento é percebida como uma colaboração, que requer tarefas 

colaborativas e de rede, com menos ênfase nos objectivos individuais e mais no objectivo 

do grupo de trabalho. Mas tal não obriga à anulação de uns objectivos em favor dos outros; 

a sabedoria está em conseguir alinhá-los. 

As ferramentas das tecnologias de informação são vistas como facilitadores 

complementares que fornecem o acesso a outro conhecimento e outras bases de dados. 

Na prática este modelo procura o alinhamento das alianças estratégicas com as 

perspectivas de redes de tecnologias de informação (Swan e Newell, 2000 citado por

Kakabadse, Kakabadse e Kouzmin (2003)).  

Os modelos de rede da gestão do conhecimento são integrativos na sua abordagem visto 

que tentam desenvolver estruturas das redes, de modo a compreender o fluxo de 

informação que alimenta a rede. 

Modelo comunidade de prática 

O modelo de comunidade de prática, talvez um dos mais antigos modelos de gestão do 

conhecimento, está a sofrer um renascimento e reconhecimento pelas organizações 

contemporâneas. Este modelo é construído a partir de uma perspectiva sociológica e 

histórica.   
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Kuhn (1970, p. 201) argumentava que o conhecimento é “intrinsecamente a propriedade 

comum de um grupo e nada mais”. Outros expandem esta asserção e argumentam que todo 

o conhecimento, não só o conhecimento científico, está fundado no pensamento que circula 

na comunidade” (Rorty, 1979; Barabas, 1990). Baradas argumenta que “ não há uma 

fundamentação universal do conhecimento, mas só o acordo ou consenso de comunidade”.  

Tradicionalmente o conhecimento foi passado de geração em geração através de histórias. 

De notar que, quando crianças, inicialmente, aprendemos ouvindo histórias. Contar 

histórias é uma bem conhecida técnica de veicular significados complicados num formato 

simples, com vista a lidar com situações complexas. Contudo, é uma técnica muito 

detalhada que precisa de ser aprendida e praticada para ter sucesso.      

O termo ”comunidade de prática” foi cunhado num contexto de estudos de aprendizagem 

tradicional e foi largamente difundido. Este conceito pode constituir a base não só no 

trabalho, em casa ou em actividades recreativas. O modelo assume o sentido de colectivo 

que permite aos membros estarem juntos, cujo suporte são as relações de mútuo empenho 

numa entidade social e de partilha de repertório comum de recursos, desenvolvidos pelos 

membros ao longo do tempo (Wagner, 2000). 

Os membros da comunidade de prática estão informalmente limitados por valores que eles 

capturaram. Estes valores decorrem de aprender juntos e da participação em discussões 

informais. As comunidades de prática surgem nas organizações logo que as pessoas tratam 

de problemas comuns. Participando na organização desta forma as pessoas podem 

trabalhar sem terem de, permanentemente, se recordar disto (Wagner, 2000). 

Porque a pertença é baseada na participação em vez de um estatuto oficial, a comunidade 

de prática não está limitada por filiações organizacionais.   

Este modelo baseia-se no conceito de conhecimento definido por Heron (1996) e Nonaka e 

Takeuchi (1995). Estes autores defendem que o conhecimento não pode estar separado da 

prática. O conhecimento é retido num modo vivido, em vez de estar na forma de uma base 
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de dados (codificado). Mesmo quando formalizado, através de processos e documentos, 

algumas práticas são contextualizadas de modo a preservar a identidade do grupo. 

A comunidade de prática é auto-suficiente, mas precisa de recursos; por exemplo, é 

necessário tempo comum para a aprendizagem, bem como a existência de um ambiente 

propício para que ela possa ocorrer efectivamente. 

Os actores devem ter um relevante conhecimento tácito e capacidade de trabalhar em 

conjunto, recriando e aplicando informação transferida para um novo contexto localizado 

(Swan e Newell, 2000). Contudo, é necessário o empenhamento dos actores com o 

conhecimento tácito, o desenvolvimento de culturas sociais, a construção social de novos 

significados e as políticas de tomada de decisão e de mudanças.  

Este modelo é importante para as actividades de selecção, reinterpretação e apropriação do 

conhecimento explícito. Para tal, é necessário um conhecimento, muitas vezes tácito, das 

práticas e processos organizacionais, localmente situadas, num contexto específico. A 

selecção e implementação ocorrem, através da combinação do conhecimento explícito e 

tácito onde as tecnologias de informação podem ter um papel limitado, mesmo 

dispensável. Deste modo, a gestão do conhecimento estrutura-se nas relações interpessoais, 

onde o respeito e a confiança entre as pessoas se tornam factores críticos.   

Modelo Quântico 

A perspectiva do modelo quântico é estruturada no trabalho da física quântica, emergente 

da tecnologia quântica e da economia consequencial. Assume que a informação corrente e 

as tecnologias de comunicação irão mudar, quando construídas e utilizadas segundo 

princípios quânticos.  

Espera-se que a computação quântica será capaz de fazer avaliações racionais da 

complexidade quase infinita da informação, podendo providenciar conhecimento que fará 

sentido para cada pessoa (Tissen et al., 2000). 
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Com vista a atingir novos níveis de complexidade e de tomada de decisão, os actores irão 

precisar não só de conhecimento, mas de conhecimento significativo (em termos 

aristotélicos, de sabedoria). Este conhecimento não é só conduzido por factos, mas também 

por cenários. Assim será possível chegar a uma análise racional mais profunda, com a 

contribuição assumida da intuição, das emoções e da empatia como elementos 

estruturantes na construção destas futuras tecnologias.  

A aplicação dos modelos quânticos de gestão do conhecimento depende de computadores 

quânticos e é assumido que a maioria do trabalho intelectual será baseado em ferramentas 

de tecnologias de informação capazes de providenciar cenários virtuais. Estes cenários, 

permitem simular os resultados de diferentes opções, ou seja, os actores irão partir de 

resultados desejados, que por sua vez terão origem nos sistemas de valores (Tissen et al., 

2000). 

Este modelo é simultaneamente integrativo e interactivo das operações, a todos os níveis 

das organizações, procurando resolver problemas e conflitos complexos. Tem como 

objectivo atingir um equilíbrio de benefícios para os participantes, os accionistas e a 

sociedade.  

Em síntese, Kakabadse, Kakabadse e Kouzmin (2003) identificaram e analisaram cinco 

modelos principais na abordagem à gestão do conhecimento. A sua proposta sugere uma 

divisão em quatro quadrantes (ver Tabela 2.15). Por um lado a abordagem pode ser 

tendencialmente baseada na confiança nas tecnologias de informação ou na confiança nas 

pessoas; na perspectiva do contexto a focalização pode ser na criação de conhecimento 

(nível estratégico) ou na aplicação de conhecimento (nível operacional). O quinto modelo, 

mais ambicioso, tem uma base quântica; pretende simular a complexidade da realidade ao 

procurar integrar estas diversas dimensões.   
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2.3.7 A controvérsia sobre gestão do conhecimento  

A gestão do conhecimento é uma actividade que se executa a nível individual, mesmo que 

inconscientemente. Todos nós procuramos seleccionar e armazenar conhecimento que nos 

pode ser útil. De igual modo a nível organizacional esta actividade também suporta a 

manutenção e sobrevivência da própria organização. 

Esta actividade pode ser encarada a nível estratégico ou meramente ignorada, o que não 

quer dizer que não exista; pode ser feita de modo eficaz ou não. 

Partindo da ideia de que o conhecimento só existe na mente de cada indivíduo, isto pode 

levar a defender que este não pode ser gerido.   

Há quem defenda que só a informação pode ser gerida e não o conhecimento. Outros 

defendem que só é possível gerir os processos e os espaços de criação, recolha e 

disseminação de conhecimento. 

Nesta perspectiva a gestão do conhecimento seria a gestão do espaço partilhado, o Ba. Esta 

gestão deve procurar potenciar os activos emocionais como a confiança a empatia e as 

relações pessoais. Contudo esta gestão não deve descurar a gestão das plataformas 

tecnológicas que apoiam a partilha de conhecimento.    

2.4 Gestão do conhecimento organizacional 

A valorização crescente do conhecimento organizacional levou à necessidade de fazer a 

sua gestão, com vista a recolher benefícios para a organização.  

Uma pesquisa feita pela Universidade de Cranfield (Murray, 1998) indicou que a maioria 

das organizações inquiridas acreditavam que o conhecimento que necessitavam se 

encontrava dentro da organização, mas que a sua identificação, procura, recuperação e 
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disponibilidade em tempo útil era problemática. A existência das dificuldades de manter, 

localizar e aplicar o conhecimento levou a sistemáticos esforços de gerir o conhecimento.  

De acordo com vários autores, tais como Davenport e Prusak (1998), a gestão de 

conhecimento nas organizações tem de atender aos seguintes objectivos:  

1. Criar um repositório ou um suporte de armazenamento do conhecimento, 

constituído por: 

i. Conhecimento externo, obtido no meio organizacional; 

ii. Conhecimento interno estruturado, baseado em relatórios de pesquisa, 

registo de técnicas entre outros; 

iii. Conhecimento interno informal, sistematizado a partir das experiências 

vividas pela própria organização.  

2. Melhorar o acesso ao conhecimento, através de: 

i. Criação de “páginas amarelas” identificando quem é quem, quem sabe o 

quê e onde; 

ii. Estabelecimento de redes de contactos com especialistas; 

iii. Criação de gatekeepers – elementos de ligação entre grupos na 

organização. 

3. Desenvolver um ambiente e uma cultura organizacional que estimule a criação, a 

transferência e o uso do conhecimento. 

A gestão do conhecimento pode ser feita considerando o conhecimento como um recurso 

mensurável, fazendo auditorias internas do capital intelectual da organização, ou seja, 

identificando o conhecimento que se encontra disperso pela organização. Para tal, utilizam-

se como indicadores as análises de desempenho, a identificação das habilidades e 

capacidades dos recursos humanos, o desenvolvimento de patentes e marcas, entre outros. 

Carlucci, Marr e Schiuma (2004), a partir da análise feita sobre as diferentes definições de 

gestão do conhecimento, consideram que emergem duas características principais na 

abordagem a este conceito. A primeira característica está relacionada com a natureza 

processual da gestão do conhecimento, ou seja envolve processos; estes podem tomar 

diferentes formas de acordo com as necessidades e características das organizações nos 
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quais estão implementados. A segunda característica está relacionada com os seus 

objectivos; independentemente da sua natureza processual, o objectivo da gestão do 

conhecimento é o de criar valor para a organização.

A análise da literatura sobre gestão de conhecimento levada a cabo por estes autores 

sugeriu-lhes a existência de três dimensões interpretativas da gestão do conhecimento: 

estratégica, administrativa e operacional, que correspondem aos níveis organizacionais da 

implementação da gestão do conhecimento.  

Quando a gestão do conhecimento se situa ao nível da dimensão estratégica, o foco incide 

sobre a percepção da importância estratégica do conhecimento, bem como da necessidade 

da gestão do conhecimento na estratégia global da organização.  

A dimensão administrativa compreende as abordagens e as metodologias de avaliação e a 

gestão corrente do conhecimento. Esta dimensão envolve as actividades de 

desenvolvimento de modelos que permitem aos gestores conduzir a implementação dos 

processos de gestão do conhecimento na organização. A análise da literatura desta 

dimensão feita por Carlucci, Marr e Schiuma (2004) revela a existência de dois eixos 

principais de pesquisa: a criação de conhecimento e a avaliação do conhecimento. 

O trabalho de Nonaka (1991) serviu de pilar ao eixo de pesquisa sobre a criação de 

conhecimento e introduziu o conceito de organização criadora de conhecimento, bem como 

definiu abordagens e modelos de gestão de conhecimento de natureza descritiva e 

prescritiva. 

A avaliação do conhecimento, o segundo eixo de pesquisa a nível administrativo, baseia-se 

na intenção de fornecer instrumentos metodológicos para identificar e valorizar o capital 

intelectual da organização. Como já foi referido, no ponto 2.3.1, a partir de 1996 a 

produção de artigos sobre capital intelectual tem tido grande desenvolvimento (Serenko e 

Bontis, 2004). O crescente interesse sobre este tema e sobre a gestão do conhecimento 

revela a percepção da sua importância.     
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De um modo genérico, a avaliação do capital intelectual visa fazer uma apreciação do 

conhecimento da organização, com o objectivo de comunicar o seu valor; o público-alvo 

desta comunicação situa-se no exterior à organização, particularmente são os denominados 

stakeholders (grupos de interesses). 

Para além deste fim, a avaliação pode também visar ou servir para identificar e monitorizar 

os recursos do conhecimento. Estes recursos irão ser alvo de um aprofundamento particular 

no ponto seguinte, devido à sua importância para a gestão do conhecimento.  

A dimensão operacional da gestão do conhecimento constitui o terceiro eixo e abarca um 

conjunto de actividades e projectos organizacionais/administrativos, como sejam a equipa 

de trabalho, os encontros informais e a pesquisa de boas práticas, entre outras. Segundo 

Borhoff e Pareshi (1998) estas actividades referem-se ao uso e desenvolvimento de capital 

intelectual. A este nível operacional também estão incluídos os projectos de 

implementação de ferramentas de tecnologias de informação e comunicação concebidos 

para o desenvolvimento e uso do conhecimento.  

Abordamos a gestão do conhecimento nos três níveis organizacionais de um modo 

separado, mas para que a gestão do conhecimento seja eficaz deve envolver os diferentes 

níveis da organização de uma forma alinhada. 

    

2.4.1 Os processos de gestão do conhecimento 

Carlucci, Marr e Schiuma (2004) propõem uma taxonomia dos processos de gestão de 

conhecimento conhecida por “roda dos processos do conhecimento” (Figura 2.8).  
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Figura 2.8 - Roda dos processos do conhecimento 
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Fonte: Carlucci, Marr e Schiuma (2004) 

Este modelo identifica sete processos principais da gestão do conhecimento: criação do 

conhecimento, codificação do conhecimento, aplicação do conhecimento, armazenamento 

do conhecimento, mapeamento do conhecimento, partilha do conhecimento e transferência 

do conhecimento. Esta divisão ajuda a uma simplificação da complexidade de lidar com o 

conhecimento mas não perde a noção do carácter dinâmico do conhecimento e da 

interdependência dos diferentes processos. 

Para Zhou e Fink (2003), a gestão do conhecimento diz respeito aos processos de criação, à 

transferência e aplicação do conhecimento e ao ambiente organizacional que facilita estes 

processos. 

Alavi e Leidner (2001) partiram da sociologia do conhecimento e da visão das 

organizações como colectivos sociais e como sistemas de conhecimento para desenvolver 

uma ferramenta sistemática que pode ser usada para analisar e discutir o papel potencial 

das tecnologias de informação na gestão do conhecimento organizacional. Esta ferramenta 

pretende ajudar a compreender a natureza e os tipos de conhecimento organizacional.  
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Estes autores ao adoptarem a perspectiva das organizações como sistemas de 

conhecimento pretendem representar tanto a natureza cognitiva e social do conhecimento 

organizacional, a sua incorporação na cognição e nas práticas individuais, bem como nas 

práticas e cultura colectiva.  

Para Alavi e Leidner (2001) a gestão do conhecimento é frequentemente encarada numa 

perspectiva processual, envolvendo várias actividades. De um modo simples são 

considerados quatro processos básicos na gestão do conhecimento: 

1. criação de conhecimento; 

2. armazenamento/recuperação de conhecimento; 

3. transferência do conhecimento; 

4. aplicação do conhecimento. 

Seguindo este esquema iremos, em seguida, apresentar estes quatro processos básicos. De 

notar que a criação de conhecimento será o ponto mais desenvolvido. Os outros três 

(armazenamento, transferência e aplicação) serão objecto de uma breve abordagem.  

A criação de conhecimento organizacional

Nonaka, Toyana e Konno (2000) argumentam que o conhecimento é criado numa espiral 

que flúi através de conceitos anti dogmáticos como ordem e caos, micro e macro, parte e 

todo, eu e o outro, dedução e indução, mente e corpo, tácito e explícito, criatividade e 

controlo, entre outros. Estes autores consideram que a chave condutora no processo de 

criação de conhecimento está no pensamento dialéctico, que transcende e sintetiza estas 

contradições (Figura 2.9). Esta síntese não é um compromisso, mas uma integração de 

aspectos opostos através de um processo dinâmico de diálogo e prática. 
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Figura 2.9 - Espiral do conhecimento organizacional
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                                  Fonte: Nonaka, Toyana e Konno (2000) 

O conhecimento vai sofrendo sucessivas transformações, num movimento constante entre 

o nível da dimensão do conhecimento tácito e o nível do conhecimento explícito (ou 

codificado). Estas transformações resultam tanto da acção de cada actor como da própria 

circulação e transferência do conhecimento. O dinamismo na conversão do conhecimento 

também se desenrola ao nível da dimensão ontológica, ou seja atravessando vários 

contextos. 

De acordo com estes autores, o processo de criação de conhecimento é constituído por três 

elementos: 

1. O processo de conversão de conhecimento (SECI) 

2. O contexto do conhecimento (Ba); 

3. Os recursos do conhecimento. 

O modelo SECI foi abordado de modo esquemático no ponto 2.2.2. sobre as taxonomias do 

conhecimento. Retomaremos este modelo, na perspectiva da criação do conhecimento 

organizacional. Nonaka e Toyama (2003) ao procurar compreender como as organizações 

criam e utilizam o conhecimento fizeram uma revisão da teoria da criação de 

conhecimento.   
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Para a compreensão da criação do conhecimento na organização, estes autores propõem 

que se ultrapasse a análise lógica da estrutura e da acção organizacional. Para eles, as 

organizações não são meras máquinas de processamento de informação, decompostas em 

pequenas tarefas; pelo contrário, as organizações são entidades que continuamente criam 

conhecimento através da acção e da interacção com o ambiente.  

Nonaka e Toyama (2003) desenvolveram o modelo de criação de conhecimento de Nonaka 

e Takeuchi (1995) que tem por base a noção de que o conhecimento humano é criado e 

expandido através da interacção entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. O 

conhecimento tácito transforma-se em explícito (codificado) de modo dinâmico e 

interactivo. De acordo com Bontis e Choo (2002) a dicotomia entre o conhecimento tácito 

e explícito não é incompatível com a sua complementaridade e interdependência. Estes 

autores argumentam que numa organização o exercício de uma das formas de 

conhecimento quase sempre requer a presença e a utilização de outra forma.  

A distinção entre conhecimento tácito e explícito e a análise das dinâmicas da criação de 

conhecimento, através dos ciclos de conversão do conhecimento, são o núcleo do modelo 

de Nonaka e Takeuchi (1995). Na Tabela 2.16 aparecem sintetizados os quatro modos de 

conversão do conhecimento: socialização, externalização, combinação e internalização 

(SECI). 
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Tabela 2.16 - Modos de conversão do conhecimento  

Socialização 
De tácito para tácito 

Partilhar e criar conhecimento tácito através da experiência 

directa:

• andar pelo interior da organização; 

• andar pelo exterior das organizações; 

• acumular conhecimento tácito; 

• transferir conhecimento tácito. 

Externalização 
De tácito para explícito 

Articular o conhecimento tácito através do diálogo e da 

reflexão:

• articular o conhecimento tácito; 

• traduzir o conhecimento tácito. 

Combinação 
De explícito para explícito 

Sistematizar e aplicar o conhecimento explícito e a 

informação: 

• capturar e integrar conhecimento explícito; 

• transferir e difundir conhecimento explícito; 

• editar conhecimento explícito.

Internalização 
De explícito para tácito

Aprender e adquirir novo conhecimento tácito, na prática: 

• incorporar conhecimento explícito através da acção e da 

prática 

• usar simulações e experiências 

Legenda das figuras: I = individual; G = grupo; O = organização; A =ambiente  

Fonte: construído a partir de Nonaka e Toyama (2003) 
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De acordo com o modelo SECI, o conhecimento tácito converte-se em conhecimento tácito 

através da experiência compartilhada; esta conversão encontra-se tipicamente na relação de 

um aprendiz com o seu tutor. A socialização permite aos actores absorver conhecimento 

num ambiente social através da acção e da percepção. O conhecimento tácito, difícil de 

formalizar, obriga à interacção, ao dispêndio de tempo em conjunto e a um ambiente 

partilhado.  

O segundo modo de conversão do conhecimento é a externalização. Este modo permite que 

o conhecimento tácito seja articulado convertendo-se em conhecimento explícito. O 

conhecimento tácito transforma-se em explícito de modo a que possa ser partilhado pelos 

outros, constituindo a base de um novo conhecimento; exemplos deste novo conhecimento 

são os conceitos, as imagens e os documentos escritos. Neste processo os indivíduos usam 

a sua consciência discursiva e tentam racionalizar e articular o seu conhecimento tácito. O 

uso sequencial de metáforas, analogias e modelos facilita o diálogo entre os actores 

permitindo a explicitação e a síntese do conhecimento tácito.     

O processo de combinação traduz-se na recolha de conhecimento explícito, tanto no 

interior como no exterior da organização. Este conhecimento recolhido pode ser sujeito a 

uma combinação, edição ou processamento de modo a construir um conhecimento 

explícito mais complexo, de modo sistematizado e adaptado à organização. Este novo 

conhecimento é então disseminado entre os membros da organização. De notar que o uso 

de redes de comunicação computorizadas e de bases de dados pode ser considerado como 

um factor facilitador para este modo de conversão de conhecimento. 

Por último, através do processo de internalização, o conhecimento explícito criado e 

partilhado dentro da organização é então convertido pelos indivíduos em conhecimento 

tácito. Esta etapa pode ser compreendida como a praxis (prática), ou seja, o conhecimento 

é aplicado e usado em situações práticas e acaba por se transformar na base de novas 

rotinas. A leitura e reflexão de documentos pode internalizar o conhecimento explícito, 

enriquecendo o conhecimento tácito de base. As simulações e as experiências são outras 
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formas de incorporar este conhecimento. A internalização do conhecimento tem impacto 

nos actores humanos e na estrutura da organização.       

Um indivíduo, um grupo ou uma organização não pode criar conhecimento de modo 

isolado. O conhecimento resulta de um processo em espiral que iniciando-se ao nível 

individual se vai transcendendo e ampliando. Nesta perspectiva, o conhecimento 

organizacional parte do indivíduo e cruza as suas fronteiras; este movimento continua nos 

grupos, nos departamentos e nas organizações através das interacções entre estes diferentes 

níveis (ver Figura 2.10).  

Figura 2.10 - Conversão do conhecimento através de diferentes contextos 
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Fonte: adaptado a partir de Brannback (2003) 

Os fluxos do conhecimento são multidireccionais e interdependentes. De acordo com 

Brannback (2003) a criação do conhecimento é conceptualizado como um processo 

dialéctico, no qual várias contradições são sintetizadas através de interacções dinâmicas 

entre os indivíduos, a organização e o ambiente. Como os participantes do Ba podem ter 

ambas perspectivas (insider e outsider) o processo dialéctico fica reforçado.  
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Para este autor a importância do contexto é marcante Os diferentes contextos e a sua 

permeabilidade importam quando tentamos compreender como se desenrolam os processos 

que conduzem à criação de conhecimento.  

O contexto ou Ba é o segundo elemento para a criação de conhecimento. O conhecimento 

não pode ser criado no vácuo, necessita de um lugar onde a informação toma um 

significado através da sua interpretação. Platão chamava a este lugar Chora, enquanto que 

na filosofia japonesa a denominação é Ba.  

Ba é uma palavra japonesa que pode ser traduzida por lugar ou plataforma. De acordo com 

Nonaka, Toyana e Konno (2000) o conceito Ba é definido como um lugar onde a 

informação é interpretada e se transforma em conhecimento. É um contexto partilhado no 

qual o conhecimento é criado, partilhado e utilizado. Estes autores consideram que a 

criação do conhecimento necessita de um contexto específico, em termos de espaço, tempo 

e de relacionamento entre os indivíduos; a este contexto denominam Ba cuja função é o de 

servir de plataforma de criação de conhecimento. 

O Ba não é necessariamente um lugar físico; pode ser considerado mais um nexo de 

tempo-espaço. O conceito de Ba procura unificar o espaço físico (sala de reuniões), o 

espaço virtual (e-mail) e o espaço mental (modelos mentais partilhados). Estes diferentes 

espaços têm algo em comum, o contexto compartilhado, o denominado Ba.

O Ba pode surgir em grupos de trabalho, equipas de projecto, círculos informais, espaços 

virtuais, entre outros contextos. Estes autores definem Ba como um lugar existencial onde 

os participantes partilham os seus contextos e criam novos significados através das 

interacções. 

Ba é uma maneira de organizar; baseia-se no significado que cria, em vez de ser uma 

forma de organização como uma hierarquia ou uma rede formal.  

Ao olhar para a organização como uma configuração orgânica de vários Ba, em vez de 

uma estrutura organizacional, torna-se mais nítido perceber que espécie de conhecimento 
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pode ser criado, quem são “as pessoas certas” com determinado conhecimento e que 

interacções são necessárias para criar conhecimento, de modo a ultrapassar as restrições 

geradas pela estrutura organizacional. 

Nonaka, Toyana e Konno (2000) consideram que este conceito pode ser confundido com o 

conceito de comunidade de prática, mas existem importantes diferenças. Enquanto que a 

comunidade de prática é um lugar onde os membros aprendem o conhecimento que está 

embebido na comunidade, o Ba é um espaço onde novo conhecimento é criado. De um 

modo simples, podemos dizer que na comunidade de prática ocorre a aprendizagem e no 

Ba é criado conhecimento. 

A comunidade de prática tem uma identidade e as suas fronteiras são definidas pelas suas 

tarefas, cultura e história; por seu lado as fronteiras do Ba são fluidas, sujeitas às mudanças 

ambientais e dos seus próprios participantes.   

A criação de conhecimento necessita de energia, ou seja é necessário um contexto activo. 

Esta energia resulta das contradições e do pensamento dialéctico inerentes ao Ba. Deste 

modo é conveniente os seus participantes terem formações e competências diversas, para 

assegurar a multiplicidade de perspectivas. 

A fronteira do Ba deve manter-se permeável às influências do exterior, de modo a manter-

se vivo. 

O Ba proporciona as condições de partilha (de tempo e espaço) aos seus participantes. A 

interacção é importante na partilha do contexto, ou seja é a interacção que suporta a 

socialização e a externalização. 

Convém relembrar que o Ba pode ocorrer não só num espaço físico mas também num 

espaço mental ou virtual, não se limitando a um tempo e espaço.  

O terceiro elemento do processo de criação de conhecimento é constituído pelo conjunto 

dos recursos do conhecimento. Nonaka, Toyana e Konno (2000) definem recursos do 
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conhecimento como sendo os recursos específicos de uma organização que são 

indispensáveis para criar valor para a organização.

Carlucci, Marr e Schiuma (2004) propõem, para a identificação destes recursos, a 

elaboração de um mapa dos recursos de conhecimento, onde os activos do conhecimento 

são classificados. Esta classificação distingue, num primeiro plano, os recursos dos 

stakeholder (ou de grupos de interesses) e os recursos estruturais organizacionais (Figura 

2.11).  

Figura 2.11 - Recursos de conhecimento 
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Fonte: Carlucci, Marr e Schiuma (2004) 

As relações dos diferentes grupos de interesses e os recursos humanos da organização 

constituem os recursos dos grupos de interesses. 
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Por sua vez, os recursos estruturais são compostos pelas infraestruturas, tanto físicas como 

virtuais. Muitas vezes estes dois tipos de infraestruturas não são tão estanques como, à 

primeira vista, pode transparecer do esquema da Figura 2.11; Como exemplo deste esbater 

de fronteiras podemos considerar o caso de uma equipa, geograficamente dispersa, 

trabalhando em ambiente virtual, pode ser suportada tanto por infraestruturas virtuais como 

físicas.  

  

A cultura da organização, as rotinas, as práticas e a propriedade intelectual são 

consideradas como fazendo parte da infra-estrutura virtual. Podemos acrescentar que o 

ambiente virtual proporcionado pelas novas tecnologias de informação e comunicação se 

pode inscrever nesta categoria.    

Para Nonaka, Toyana e Konno (2000) os recursos de conhecimento são constituídos pelas 

entradas, pelos resultados e pelos factores moderadores da criação de conhecimento. Estes 

autores apontam a confiança, que é construída entre os membros da organização, como um 

exemplo de um recurso especial. Se, por um lado ela é o resultado do processo de criação 

de conhecimento, ela é também um factor moderador no funcionamento do Ba. A 

confiança surge como tendo esta dupla natureza; é o resultado de um processo de 

socialização, mas também um moderador do processo de criação de conhecimento. 

A falta de confiança, ou a sua existência podem justificar a diferença de desempenho de 

equipas que têm infraestruturas físicas semelhantes. 

Para uma compreensão dos diferentes tipos recursos de conhecimento estes autores 

propõem a sua categorização. Na Tabela 2.17 estão esquematizadas as quatro categorias de 

recursos de conhecimento propostas, que serão objecto de uma explanação. 
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Tabela 2.17 - As quatro categorias de recursos de conhecimento  

Tipos de recursos 

de conhecimento 
Exemplos 

1)Experiencial 

Conhecimento tácito partilhado através de experiências comuns 

•competências e saber-fazer dos indivíduos 
•conhecimento emocional: confiança, cuidado e amizade 
•conhecimento físico: expressões faciais e gestuais 
•conhecimento energético: entusiasmo e tensão 
•conhecimento rítmico: improvisação e divertimento 

2)Conceptual 

Conhecimento explícito articulado através das imagens e da linguagem 

•conceitos de produtos 
•design 
•marcas 

3)Sistemático 

Conhecimento explícito sistematizado e formalizado 

• documentos, especificações, manuais 
• bases de dados 
• patentes e licenças 

3)Rotinas 

Conhecimento tácito rotinizado e embebido nas acções e nas práticas 

•saber-fazer das operações diárias 
•rotinas organizacionais 
•cultura organizacional 

Fonte: elaborado a partir de Nonaka, Toyana e Konno (2000) 

1. Os recursos de conhecimento experiencial consistem no conhecimento tácito 

partilhado. Este é construído na experiência diária entre os membros da 

organização, bem como entre estes e os seus fornecedores e clientes. As tarefas, as 

competências, o saber-fazer adquirido e acumulado através das experiências no 

trabalho são exemplos deste tipo de recursos. O conhecimento emocional também 

se pode incluir nesta categoria, cujos exemplos são constituídos pela confiança, 

atenção e amizade. Estes recursos, devido à sua natureza tácita, são difíceis de 

reter, de avaliar ou de transferir. Constituem assim uma vantagem competitiva da 

organização devido à sua especificidade e dificuldade de imitação ou de replicação. 

2. Os recursos de conhecimento conceptual são constituídos pelo conhecimento 

explícito articulado. O conceito do serviço prestado por uma organização, quando 

articulado e partilhado, serve de meio de alinhamento entre os que prestam esse 

serviço e os que o recebem. 
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3. Os manuais, as especificações de produtos, a legislação de propriedade intelectual, 

as licenças e as patentes constituem exemplos de recursos de conhecimento 

sistemático. Devido às suas características são relativamente fáceis de transferir. 

Constituem a face visível dos recursos de conhecimento de uma organização, o que 

justifica o facto de serem muitas vezes os únicos alvo de valorização. 

4. As rotinas organizacionais, ou seja as acções e práticas diárias, criam padrões do 

pensamento que são partilhados e continuamente reforçados pelos membros da 

organização. Uma característica destes recursos de conhecimento de rotinas é o seu 

carácter prático. 

A identificação dos recursos de conhecimento existentes na organização é básica para a 

gestão destes mesmos recursos. Para gerir algo é necessário compreender o objecto dessa 

gestão. 

Acabamos de fazer uma breve apresentação dos três elementos básicos do processo de 

criação do conhecimento – o SECI (os quatro processos de conversão de conhecimento), o 

Ba (lugar/contexto do conhecimento) e os recursos do conhecimento. Na Figura 2.12 está 

representado um esquema elaborado por Nonaka, Toyana e Konno (2000) onde se pretende 

clarificar como estes três elementos actuam no processo de criação do conhecimento. 



71

Figura 2.12 - Os três elementos do processo de criação de conhecimento 
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Fonte: Nonaka, Toyana e Konno (2000) 

Sistematizando, é possível afirmar que a organização cria novo conhecimento utilizando os 

recursos de conhecimento existentes, através do processo SECI que se desenrola no Ba. De 

notar que o conhecimento criado torna-se num recurso de conhecimento da organização 

que, por sua vez, pode ser a base para uma nova espiral de criação de conhecimento. 

Resumidamente podemos considerar que o Ba serve de plataforma para que os diferentes 

tipos de conversão de conhecimento possam ocorrer. Destes contínuos processos resulta 

conhecimento explícito e tácito; estes resultados (outputs) irão constituir entradas (inputs)

para novas espirais de criação de conhecimento, ou seja tornam-se em recursos do 

conhecimento. Este sistema é alimentado pela energia que resulta da síntese das 

contradições existentes no Ba.    

Os moderadores, elementos catalizadores, devem ser objecto de atenção na compreensão 

da criação do conhecimento. A sua acção, apesar de muitas vezes discreta, pode ser 

fundamental ou mesmo indispensável para que ocorra criação de conhecimento.   
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Um destes elementos moderadores pode estar na liderança do processo de criação de 

conhecimento, tema que desenvolveremos na secção seguinte.  

Acabamos de fazer uma apresentação sobre a criação de conhecimento; seguindo a 

sequência da ferramenta desenvolvida por Alavi e Leidner (2001), iremos de seguida 

abordar de forma esquemática os processos de armazenamento/recuperação de 

conhecimento, transferência do conhecimento e aplicação do conhecimento. Para tal 

socorremo-nos da Tabela 2.18 elaborada por estes autores. 

Tabela 2.18 - Os processos de gestão do conhecimento e o potencial papel das T.I. 

Criação 
Armazenamento

/ 

recuperação 

Transferência Aplicação 

Suportes de 
tecnologias de 
informação

Data mining 

Ferramentas de 
aprendizagem 

Bancos de 
dados 

Repositórios de 
conhecimento 

Fóruns de 
discussão 

Directórios de 
conhecimento 

Sistemas de 
workflow

Sistemas 
peritos 

Tecnologias de 
informação 
disponíveis 

Aprendizagem  
just-in time

Acesso ao 
conhecimento 
inter-grupo

  

Tecnologias de comunicação e groupware
Plataformas 
tecnológicas 

Intranets 

Fonte: Alavi e Leidner (2001) 
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2.4.2 Liderança do processo de criação de conhecimento 

Como anteriormente foi referido, a liderança pode ser um elemento moderador e marcante 

no desempenho organizacional. Muitas vezes está na liderança o diferencial entre 

organizações que tendo recursos semelhantes apresentam resultados diferentes.  

A criação de conhecimento é um processo complexo e contextualizado. O modelo do 

processo de criação do conhecimento organizacional, previamente apresentado, ajuda de 

uma forma sistemática a compreender como este é criado.  

Considera-se a organização como tendo uma configuração orgânica, sujeita às influências 

do seu meio ambiente e interagindo com este. A organização é considerada como um local 

de criação contínua de conhecimento. 

Para além de compreender o processo de criação de conhecimento, torna-se necessário 

saber como o mesmo pode ser gerido. A gestão do conhecimento deste processo não visa o 

tradicional controlo de fluxos de informação. A liderança do processo de criação de 

conhecimento deve focalizar-se em construir um contexto favorável à criação de 

conhecimento ou, na designação de Nonaka e Konno (1998), um Ba. De acordo com estes 

autores, há a necessidade de pensar em termos sistémicos e ecológicos que possam 

conduzir à criação de plataformas e culturas onde o conhecimento possa emergir 

livremente.  

A gestão do conhecimento deve procurar proporcionar as condições favoráveis à criação de 

conhecimento; para atingir este objectivo pode ser necessário identificar os factores 

inibidores e os facilitadores da criação do conhecimento. A identificação destes factores 

ajuda na eliminação/redução dos factores inibidores, bem como permite o incremento e a 

implementação dos factores facilitadores. Parece-nos que se esta identificação recorrer à 

auscultação dos membros da organização será uma observação mais realista; o recurso a 

este método, para além de identificar os factores, facilita a implementação de mudanças 

porque as pessoas já estarão envolvidas e sensibilizadas para os benefícios que poderão 

surgir, tanto a nível individual como organizacional.  
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As organizações de criação intensiva de conhecimento estão normalmente associadas a 

uma liderança distribuída. Este tipo de liderança exige capacidades de equilíbrio entre 

autonomia e alinhamento de objectivos. 

A liderança assume o papel de leitura da situação. Os líderes fornecem uma visão do 

conhecimento, desenvolvem e promovem recursos de partilha de conhecimento, 

disponibilizam e promovem a criação contínua da espiral de conhecimento. A definição da 

visão do conhecimento é importante para todos os níveis do processo de criação do 

conhecimento. Segundo Nonaka, Toyana e Konno (2000) são três os principais papéis da 

liderança:  

• Fornecer uma visão do conhecimento; 

• Desenvolver e promover a partilha de recursos de conhecimento; 

• Construir, ligar e energizar o Ba; 

• Promover o processo de conversão de conhecimento (SECI). 

Fornecer uma visão do conhecimento

A visão do conhecimento define que tipo de conhecimento a organização deveria criar e 

em que domínio. Esta definição deve responder às seguintes questões:  

- O que somos? Para onde vamos? 

- O que deveríamos criar? Como o deveríamos fazer? 

Ou seja, determina como a organização e a sua base de conhecimento se desenvolverão. 

De acordo com Nonaka et al. (2000) a liderança da organização deve articular a visão do 

conhecimento e comunicá-la para o interior e para o exterior da organização. A visão do 

conhecimento define um sistema de valores que avalia, justifica e determina a qualidade do 

conhecimento que a organização cria. Esta visão partilhada possibilita a sincronização da 

organização. De acordo com estes autores a visão de conhecimento serve de ponte entre os 

ideais visionários do nível mais elevado da organização e a realidade caótica da linha de 

frente; este papel normalmente é exercido pelos gestores médios ou, na perspectiva da 

organização como criadora de conhecimento, pelos trabalhadores do conhecimento.      
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Desenvolver e promover a partilha de recursos de conhecimento

Utilizando os recursos de conhecimento a organização cria novo conhecimento que se 

torna num novo recurso de conhecimento. A gestão destes recursos torna-se fundamental 

para que os mesmos estejam actuais, sejam relevantes e acessíveis. Esta gestão deve ser 

liderada com empenho na concretização destes objectivos para que a criação de 

conhecimento possa surgir. Deste modo, com base na visão do conhecimento da 

organização, a liderança deve gerir os três elementos do processo de criação de 

conhecimento. 

Os recursos do conhecimento devem ser alvo de uma atenção especial. Ler a situação, ou 

seja procurar saber que tipos de recursos existem e quais as lacunas devem ser 

preocupações da liderança. Por outro lado deve procurar facilitar o processo dinâmico da 

criação destes recursos. 

 O modo como tais acções podem ser levadas a cabo pode passar por fazer um inventário 

dos recursos de conhecimento, identificando as existências e lacunas, bem como pela 

criação de uma estratégia para construir, manter e utilizar os recursos do conhecimento de 

modo eficiente e eficaz nessa organização. 

As organizações, como já foi referido, muitas vezes têm dificuldade em saber exactamente 

“o que sabem”. É necessário identificar que conhecimento existe, mas esta identificação 

deve estar em permanente actualização e não ser factor de cristalização organizacional. O 

modo de evitar esta rigidez pode ser através da existência de projectos de investigação e 

desenvolvimento que requeiram diferentes conhecimentos, utilizando os recursos 

existentes e obrigando à criação de novos. Os produtores de conhecimento, as pessoas, 

para além de poderem constituírem recursos de conhecimento na sua área são capazes de 

identificar onde podem encontrar conhecimento que poderá estar disponível para que a 

organização possa aproveitar. 

O fácil acesso e a partilha dos recursos de conhecimento deve ser assim um objectivo da 

liderança da gestão do conhecimento.  
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Construir, ligar e energizar o Ba

O Ba pode ser construído intencionalmente ou criado espontaneamente. Em qualquer das 

situações os líderes devem ler a situação em termos de como os membros da organização 

interagem entre si e com o ambiente exterior, de modo a captar rapidamente o surgimento 

de um Ba. De igual modo, devem estar atentos ao Ba criado intencionalmente, para que ele 

funcione efectivamente. 

Como os Ba se interligam e formam Ba maiores, devem ser criadas condições que 

facilitem as interacções entre os diversos Ba e os seus participantes. Contudo, construir, 

identificar e ligar o Ba não é suficiente; o Ba necessita de energia e qualidade para que os 

diversos processos de conversão de conhecimento possam ocorrer. Para tal, aos produtores 

de conhecimento devem ser dadas as condições necessárias para a existência de autonomia, 

caos criativo, redundância e de variedade de requisitos. Estas condições devem ainda 

permitir o desenvolvimento da atenção, da confiança e do empenhamento entre os seus 

participantes.  

A autonomia incrementa a motivação dos membros da organização para criar novo 

conhecimento. As condições que permitem aos indivíduos actuar de forma autónoma 

podem desenvolver as suas capacidades de auto-controlo. 

Contudo, a autonomia tem que ser equilibrada com o alinhamento dos objectivos da 

organização. As equipas constituídas por membros com diversas capacidades podem 

revelar-se eficazes nos processos de inovação. Estas mesmas equipas devem ter um certo 

grau de autonomia em relação à organização que as envolve, de modo a se manterem 

permeáveis às influências externas. Contudo, não devem descurar o alinhamento entre os 

objectivos da organização e os objectivos pessoais dos seus membros. 

O caos criativo estimula a interacção entre a organização e o seu ambiente externo. O caos 

criativo é diferente de desordem completa; a introdução de caos intencional na organização 

cria tensões; estas tensões, se direccionadas para o questionamento de rotinas e hábitos 

inibidores de criação de conhecimento, podem dar origem a roturas e melhorias 
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incrementais no funcionamento organizacional. A tensão entre a ordem e o caos liberta 

energia, activando o Ba. A liderança deve ter a capacidade de ler a situação, introduzindo a 

dose equilibrada de caos e ordem, evitando a cristalização da organização ou a sua 

completa desordem. 

  

A redundância refere-se à intencional sobreposição de informação, ou seja cada indivíduo 

deve ter acesso não só informação necessária para desenvolver a sua actividade dentro da 

organização, mas também a informação que ultrapassa as fronteiras da sua actividade. Esta 

informação deve fornecer a visão da organização no seu todo, assim como o 

enquadramento da sua actividade específica no conjunto organizacional.  

A existência de informações que transcendem as exigências operacionais do imediato 

podem ajudar a estimular o diálogo e a comunicação. A criação deste conhecimento 

comum facilita a transferência do conhecimento entre os membros da organização. 

A variedade de requisitos deve responder à variedade e complexidade do ambiente em que 

a organização está inserida. A organização estará pronta para responder aos diversos 

desafios se os seus membros tiverem acesso a uma variedade de requisitos dentro da 

organização, bem como se o acesso à informação for rápido e a informação recolhida for 

relevante. 

Interdisciplinaridade e multidisciplinaridade são os requisitos básicos para a criação de 

conhecimento. Devido à crescente especialização dos indivíduos é necessário manter o 

diálogo entre eles, através de linguagens e interesses comuns. 

Geralmente, as organizações utilizam duas vias para construírem variedade de requisitos. 

Uma das maneiras consiste em desenvolver uma estrutura organizacional achatada e 

flexível na qual as diferentes unidades são interligadas numa rede de informação e 

comunicação, permitindo aos seus membros um rápido e igual acesso a uma variedade de 

informação. Uma outra abordagem é a mudança frequente ou rotativa da estrutura 

organizacional, obrigando os seus membros a adquirirem um conhecimento interdisciplinar 

de modo a lidar com a complexidade do ambiente. 
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A construção de contextos de criação de conhecimento não deve descurar certos recursos 

intangíveis e catalizadores como sejam confiança, amizade, atenção e empenhamento. 

Estes elementos são a estrutura invisível que suporta estes espaços de relação entre as 

pessoas. 

Promover o processo de conversão de conhecimento (SECI)

Liderar o processo de conversão de conhecimento consiste em estar atento ao contexto da 

organização de modo a proporcionar as condições para que os quatro modos de conversão 

possam ocorrer: socialização, externalização, combinação e internalização. Conforme 

esquematizado na Tabela 2.16, da página 62, a conversão do conhecimento tácito e 

explícito fornece a dinâmica para a criação de conhecimento.  

Os modos de conversão de conhecimento utilizam diferentes linguagens. Os produtores de 

conhecimento devem procurar escolher as linguagens mais claras a cada tipo de conversão, 

de modo a que estas sejam um meio para o livre fluxo do conhecimento e não constituam 

um entrave ao processo dinâmico da criação de conhecimento.  

Como já foi referido o objectivo principal da gestão do conhecimento organizacional é o de 

criar valor para a organização. Os projectos de gestão do conhecimento decorrentes deste 

objectivo principal podem visar objectivos secundários que, de acordo com Davenport e 

Pruzac (1998), se enquadram num dos três objectivos: 

1. tornar o conhecimento visível e mostrar o papel do conhecimento na organização, 

principalmente através de mapas, páginas amarelas e de ferramentas de hipertexto; 

2. desenvolver uma cultura de conhecimento intensivo a partir do encorajamento e 

incentivo do comportamento de partilha de conhecimento (em oposição à atitude do 

segredo sobre o conhecimento) e da procura e disponibilidade proactiva de 

conhecimento; 

3. construir uma infra-estrutura, não só um sistema técnico, mas uma rede de ligações 

entre pessoas num dado espaço e tempo, bem como encorajar a interacção e a 

colaboração entre elas. 
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De acordo com Cunha et al. (2003) não há definições consensuais do conceito de liderança 

e nem são claras as fronteiras entre liderança e gestão; de igual modo não há vias únicas 

para a compreensão dos traços, competências e comportamentos dos líderes eficazes. Estes 

autores propõem as seguintes linhas de orientação, acerca do tema liderança: 

- pequena ou grande, positiva ou negativa, a influência dos líderes sobre a vida 

organizacional é real; 

- alguns traços e competências conferem às pessoas maior probabilidade de serem 

líderes, e de exercerem a função eficazmente mas não o garantem; 

- a liderança é um processo (pode ser centrado num individuo ou partilhado); 

- são frágeis as considerações sobre a liderança eficaz que não englobam este 

triângulo; 

- a complexidade do processo de liderança não se compaginam com receitas 

universalmente aplicáveis; 

- isso não impede que as pessoas aprendam algumas competências que as tornem 

potencialmente mais eficazes no exercício da liderança; 

- não há líderes eficazes sem colaboradores eficazes;

- a liderança é uma espécie de energia cuja activação depende do “diálogo” entre 

dois pólos, os líderes e os seguidores.  

2.4.3 Estratégia de uma gestão do conhecimento organizacional 

A necessidade de criar uma memória organizacional advém da constatação dos custos de 

continuamente “partir do zero”. Os indivíduos e as organizações encontram maneiras de 

lembrar eventos passados e informação acumulada. Apesar de tal parecer ser uma 

evidência, frequentemente esta memória organizacional não é alvo da atenção da 

organização. As organizações devem procurar saber se necessitam deste recurso, se o 

mesmo existe e sob que formas. As organizações que criam e usam o conhecimento são 

constituídas por pessoas cujas funções são referidas como trabalhadores do conhecimento.  
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A memória organizacional abarca o conhecimento explícito e articulado, mas também se 

refere ao conhecimento do contexto e localizado. A possibilidade de guardar e replicar os 

procedimentos e soluções pode ser um recurso decisivo para a melhoria contínua da 

organização  

Jennex e Olfman (2003) consideram a memória organizacional como uma combinação do 

concreto e do abstracto, onde o concreto é a história e os dados recolhidos na memória e o 

abstracto é a experiência ganha pelos membros da organização ao longo do tempo. 

A memória organizacional tem dois objectivos principais: integrar a informação dentro das 

fronteiras da organização e controlar as actividades correntes tentando evitar a repetição de 

erros passados. Isto resulta da aquisição e do uso do conhecimento. 

A estrutura básica de uma memória organizacional é constituída por duas camadas. A 

primeira camada incorpora quatro subsistemas que derivam de quatro funções. O sistema 

de memória organizacional deve assim fazer integração, adaptação, realização de 

objectivos e manutenção do padrão, conforme descrito na Tabela 2.19. A segunda camada 

da memória organizacional consiste nas funções de aquisição, retenção, manutenção, 

pesquisa e recuperação da informação. Estas duas camadas podem, ou não, ser baseadas 

em tecnologias de informação, mas consistirão na combinação de três possíveis formas: 

documentos em papel, documentos digitalizados e memória individual. 

Tabela 2.19 - Funções da memória organizacional 

Funções de eficiência Descrição 

Integração Coordenação e gestão da informação em toda a organização. 

Adaptação Capacidade da organização de se adaptar às mudanças do seu 

ambiente. 

Realização de objectivos Capacidade da organização de definir objectivos e avaliar o grau 

em que eles são alcançados. 

Manutenção do padrão Capacidade da organização de manter a coesão e a moral da sua 

força de trabalho. 

Fonte: Stein e Zwass (1995) 
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Entende-se por memória individual aquela que inclui todos os documentos em papel ou 

digitalizados que são conservados pelo indivíduo. A memória individual é assim 

determinada pelo que a pessoa considera importante e reflecte a sua experiência na 

organização.  

Jennex e Olfman (2003) adaptaram o modelo DeLone e McLean (1992) para a criação do 

modelo da memória organizacional/sistema de conhecimento. Conforme a Figura 2.13 este 

modelo é constituído por 5 blocos. 

Figura 2.13 - Modelo de sistemas de gestão de conhecimento  
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Fonte: simplificado a partir de Jennex e Olfman (2003) 

O bloco qualidade do sistema é definido pelas características técnicas do Sistema de 

gestão do conhecimento (KMS) que são descritas por três constructos: 

• Os recursos técnicos da organização, ou seja a capacidade da organização de 

desenvolver e manter o KMS (a qualidade do hardware e do software); 

• A forma do sistema de memória organizacional (refere-se à extensão em que a 

organização está computorizada e integrada, especificamente a que nível a 

informação/conhecimento está acessível de modo on-line e disponível numa só 

interface); 

• Nível do sistema de memória organizacional (refere-se à capacidade de trazer 

informação passada às actividades correntes). 



82

Dada a eficiência das tecnologias de informação em providenciar informação imediata, é 

expectável que um sistema computorizado, utilizando tecnologias de rede e de data

warehouse, irá resultar num nível mais elevado da qualidade do sistema.  

O bloco qualidade da informação é constituído por três constructos: as ligações a peritos, 

a riqueza da informação e as estratégias e processos de gestão de conhecimentos.  

Jennex e Olfman (2003) concluíram no seu estudo que os novos utilizadores do sistema de 

conhecimento/gestão de memória de uma organização utilizavam mais as ligações a peritos 

de conhecimento do que os utilizadores mais experientes. Estes últimos dedicavam-se mais 

a recuperar informação detalhada, correcta e oportuna do sistema. 

Davenport e Prusak (1998) discutem dois tipos primários de conhecimento; as ligações a 

peritos, que servem como fontes de conhecimento e a riqueza do conhecimento detalhado. 

O terceiro constructo, do bloco qualidade da informação, é designado por estratégias e 

processos de gestão de conhecimento; refere-se ao modo de como o conhecimento é 

recolhido, representado, capturado e usado. Contudo, as estratégias/processos de gestão do 

conhecimento devem também reflectir sobre as necessidades dos utilizadores e de como 

estas mudam ao longo do tempo. As ligações referem-se às situações em que os novos 

utilizadores inicialmente se sentem mais confortáveis a procurar nos peritos humanos os 

contextos de conhecimento para um determinado assunto. Passada esta fase inicial, os 

utilizadores estão capazes de aceder ao conhecimento codificado, que corresponde no 

modelo ao constructo denominado riqueza de conhecimento/informação. 

A estratégia é necessária para determinar que informação/conhecimento irá ser a base de 

conhecimento, onde está localizada e como pode ser adquirida. O processo da gestão de 

conhecimento assegura que os requisitos do conhecimento são continuamente revistos. 

O bloco denominado uso refere-se à utilização dos resultados do sistema. Este constructo 

é aplicado quando é requerido o uso do sistema, servindo para medir o sucesso do sistema.  
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Por outro lado, quando o sistema é usado voluntariamente é aconselhável medir a 

satisfação do utilizador, ou seja a percepção do utilizador com o sistema. Jennex e Olfman 

(2002) usaram o modelo dos benefícios percebidos, adaptado de Thompson, Higgins e 

Howell (2001) para medir a satisfação e prever o uso continuado do KMS. 

A monitorização do uso do sistema e da satisfação dos utilizadores não deve esquecer a 

compreensão dos factores que inibem a sua utilização.  

Os blocos denominados impacto individual e impacto organizacional referem-se ao 

impacto da utilização do sistema. O uso individual do sistema produzirá um impacto no 

desempenho da pessoa, que por sua vez terá impacto na organização. 

DeLone e McLean (1992) notaram que o impacto individual poderia ser usado como 

indicador sobre se o sistema de informação tinha dado ao utilizador uma melhor 

compreensão do contexto de decisão, se tinha melhorado a sua produtividade de tomada de 

decisão, se tinha produzido uma mudança na sua actividade, ou ainda se tinha mudado a 

percepção da importância ou da utilidade do sistema de informação. 

Cada impacto no indivíduo irá ter, como resultado, um efeito no desempenho de toda a 

organização. Os impactos organizacionais não são meramente a soma dos impactos 

individuais; deste modo, a associação entre impactos individuais e organizacionais é 

dificilmente desenhada. Estes aspectos qualitativos podem ser obtidos através de opiniões 

sobre como a memória organizacional/sistemas de conhecimento afectaram o desempenho 

individual ou o desempenho da organização.  

   

Jennex e Olfman (2003) desenvolveram um conjunto de recomendações de concepção para 

a disponibilização de sistemas de gestão de conhecimento/ memória organizacional 

(KM/OM). As recomendações, mencionadas na Tabela 2.20, são baseadas em pesquisas 

previamente discutidas para a criação do modelo KMS (Figura 2.13).  
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Tabela 2.20 - Recomendações para a concepção de Sistemas de gestão de 

conhecimento (KMS) 

Factor Recomendações 

Usar uma estrutura de rede comum, como é a Internet. 
Qualidade do sistema 

Normalizar o hardware e software dentro da organização. 

Incorporar o KMS em todos os processos e sistemas de informação. 

Usar o dicionário da organização para a concepção da base de 

conhecimento. 

Locar recursos permanentes para o KMS. 

Qualidade do sistema 

de informação 

Treinar os utilizadores no uso e conteúdo do KMS. 

Criar e implementar uma estratégia/processos de gestão de conhecimento 

para identificação/manutenção da base de conhecimentos. 

Expandir o sistema modelo ciclo de vida para incluir os processos de 

conhecimento. 

Medir as mudanças provocadas pelo sistema 

(processos para saber o impacto do KMS). 

Automatizar a captura de dados. 

Qualidade de 

informação 

Conceber a segurança da base de conhecimento. 

Incorporar a gestão de conhecimento nos processos de avaliação pessoal. 

Implementar métricas de uso/satisfação do KMS. 
Uso 

Identificar a cultura organizacional no que concerne aos inibidores de uso 

do KMS. 

Fonte: Jennex e Olfman (2003) 

As recomendações indicadas na Tabela 2.20 pressupõem a existência de uma estratégia de 

gestão de conhecimento. Esta estratégia passa por compreender a organização, os seus 

utilizadores de conhecimento e como eles usam esse conhecimento. A partir da 

compreensão das pessoas se pode definir os processos, as fontes, os utilizadores, a 

estrutura do conhecimento e a infraestrutura tecnológica necessária.      

A locação de recursos e uma gestão de projectos disciplinada devem ser acompanhadas de 

uma liderança forte para que a gestão de conhecimento possa produzir valor a nível 

individual e organizacional. 
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2.4.4 Ferramentas para a avaliação do conhecimento 

O conhecimento é um recurso durável, com características atípicas: valoriza se usado e 

declina senão utilizado. 

Os sistemas de gestão de conhecimento, se considerados como produtos ou serviços devem 

ser sujeitos a métricas de avaliação para determinação do seu sucesso, com vista a permitir 

correcções, melhorias e aprendizagem.    

Os sistemas de avaliação do desempenho das organizações evoluíram nas últimas duas 

décadas desde uma visão estática e orientada para o passado financeiro da organização 

para sistemas que se direccionam para o aumento da complexidade do ambiente 

organizacional da actualidade.  

Algumas ferramentas de gestão foram desenvolvidas para avaliar a eficiência interna dos 

processos organizacionais, as relações com os seus clientes e a capacidade de gerir o 

processo de inovação.  

Vários modelos surgiram, mas os mais relevantes e com crescente utilização são os 

modelos do Balance Scorecard, o modelo de excelência, o prisma do desempenho e a 

cadeia de valor. 

O modelo Balance Scorecard (BSC), desenvolvido por Kaplan e Norton (1992,1996), 

procura fornecer uma avaliação que vá para além da perspectiva financeira, alargando o 

campo de análise ao incluir a perspectiva do cliente da organização, dos processos internos 

bem como da aprendizagem e desenvolvimento organizacional. A lógica subjacente a estas 

quatro perspectivas pode ser sumariada, conforme Tabela 2.21.  
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Tabela 2.21 - As quatro perspectivas do Balance Scorecard

Perspectiva 
Financeira Como a organização pode criar valor para os seus grupos de 

interesse? 

Cliente Qual o valor proposto para os seus clientes? 

Processos internos Quais os processos a organização deve melhorar para 

alcançar valor acrescentado para os clientes? 

Aprendizagem e crescimento Como a organização pode continuamente acrescentar valor? 

  

As quatro perspectivas têm uma estrutura comum, composta por objectivos, medidas, 

metas e iniciativas (Figura 2.14). 

Figura 2.14 - Modelo Balance Scorecard
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Fonte: Kaplan e Norton (1992,1996) 
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De acordo com Kaplan e Norton (1996), as medidas do BSC devem ser usadas de forma 

diferente – para articular a estratégia da empresa, para comunicar essa estratégia e para 

ajudar a alinhar iniciativas individuais, organizacionais e interdepartamentais, com a 

finalidade de alcançar uma meta comum. Assim, o BSC não pretende manter as unidades 

individuais e organizacionais em conformidade com um plano preestabelecido, que é o 

objectivo dos sistemas de controlo tradicionais. O BSC deve ser utilizado como um sistema 

de comunicação, informação e aprendizagem, não como um sistema de controlo. 

O modelo de excelência é um modelo não prescritivo que se direcciona para os recursos 

intangíveis da organização. É uma ferramenta de auto-avaliação baseada em nove critérios. 

Cinco destes critérios são considerados facilitadores e os restantes quatro são definidos 

como resultados (Figura 2.15). 

Figura 2.15 - Modelo de excelência organizacional da EFQM 
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Fonte: European Foundation for Quality Management (1999) 

Os facilitadores referem-se ao que a organização faz (liderança, gestão de pessoas, política 

e estratégia, parcerias e recursos, bem como os processos) e os resultados dizem respeito 

ao que a organização alcança. O modelo realça a importância dos recursos cognitivos e 
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considera que a gestão do conhecimento pode optimizar o desempenho organizacional se 

alinhado a uma cultura de aprendizagem e melhoria contínuas. 

O terceiro modelo, designado por prisma do desempenho, é uma ferramenta mais recente 

(Neely, Adams e Kennerley, 2002). De acordo com este modelo todas as iniciativas e 

actividades devem visar fornecer valor para os grupos de interesses. Assim a satisfação dos 

grupos de interesses é a primeira faceta do modelo; a segunda faceta é a estratégia, que 

deve assegurar o valor fornecido aos grupos de interesses. 

Os processos específicos da organização que visam executar as estratégias constituem a 

terceira faceta. As capacidades organizacionais constituem a quarta faceta. Neste modelo a 

importância das capacidades é enfatizada, ou seja, o modelo adopta uma visão da 

organização baseada nas competências. Finalmente a quinta faceta é constituída pela 

contribuição dos grupos de interesses para a organização. 

Estes três modelos de avaliação de desempenho organizacional procuram avaliar os 

recursos e os resultados tanto tangíveis como intangíveis. De acordo com Wong e 

Aspnwall (2004) a questão já não é mais saber se a gestão do conhecimento é ou não uma 

necessidade das organizações, mas como deve ser implementada.  
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2.4.5 A cadeia de valor do conhecimento 

Com base nestes três modelos Carlucci, Marr e Schiuma (2004) elaboraram um modelo 

interpretativo, que explica as ligações entre as iniciativas de gestão de conhecimento e o 

desempenho organizacional, que designaram por cadeia por valor do conhecimento (Figura 

2.16)   

Figura 2.16 - A cadeia de valor do conhecimento 
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Fonte: construído a partir de Carlucci, Marr e Schiuma (2004)    

A análise, feita por estes autores, das contribuições teóricas da área da Gestão foi usada 

para a construção deste modelo e para definir um conjunto de hipóteses teóricas: 

H1. A gestão do conhecimento permite o crescimento da organização e o 

desenvolvimento das suas competências. 

H2. A eficácia e a eficiência dos processos de desempenho organizacionais estão 

baseadas nas competências. 

H3. A criação de valor é o resultado da competência da organização para gerir os 

processos. 

H4. As melhorias no desempenho reflectem-se num aumento de criação de valor 

para os grupos de interesses. 
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Este modelo procura descrever as ligações causa-efeito, ou seja, para estes autores a 

melhoria do desempenho organizacional provoca a criação de valor para os seus grupos de 

interesse (hipótese 4); por sua vez este desempenho resulta da capacidade da organização 

de gerir os seus processos (hipótese 3); a eficácia e eficiência dos processos 

organizacionais dependem das competências organizacionais (hipótese 2). A gestão do 

conhecimento permite o desenvolvimento e rentabilização das competências 

organizacionais. Deste modo, a gestão do conhecimento torna-se nuclear para o 

desempenho organizacional e para a criação de valor.       

Como estes autores referem, é complexo atribuir valor ao conhecimento e ao retorno dos 

investimentos em gestão do conhecimento. Devido à natureza multidimensional dos efeitos 

provocados pela implementação dos projectos de gestão do conhecimento, o valor criado é 

difícil de estimar. Estes benefícios a longo prazo, muitas vezes situam-se ao nível dos 

grandes objectivos da organização e requerem, da parte desta, o reconhecimento do valor 

do conhecimento e da importância da sua gestão. 

As iniciativas de implementação da gestão de conhecimento devem ser conduzidas de 

modo estratégico, iniciando-se pela identificação dos recursos de conhecimento críticos da 

organização. Nesta perspectiva, a gestão do conhecimento consiste nos processos que 

facilitam a aplicação e o desenvolvimento do conhecimento organizacional, com vista a 

criar valor bem como a incrementar e sustentar a vantagem competitiva da organização. 

Embora a Internet seja um forte suporte como infra-estrutura do conhecimento, levanta 

muitas preocupações. A dificuldade de lidar com elevadas quantidades de informação pode 

ser um entrave ao uso de sistemas de gestão de conhecimento (KMS). Jennex e Olfman 

(2002) concluíram que o uso voluntário dos KMS aumenta se este providenciar benefícios 

a médio e longo prazo, se não for muito complexo e se a cultura organizacional suportar a 

partilha e uso de conhecimento e do sistema. 

Stenmark (2002) considera que o sistema de gestão do conhecimento deve ser o sistema de 

retenção e partilha de conhecimento; a sua implementação só poderá ser considerada de 

sucesso se for um meio de comunicação e colaboração entre equipas, peritos e utilizadores.  
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2.4.6 Barreiras individuais e sociais à transferência do 

conhecimento 

Culturalmente há uma tradição de desencorajamento da partilha de conhecimento. De 

acordo com Disterer (2001) o conhecimento tem sido visto como um tesouro que tem de 

ser protegido e escondido. Por outro lado, há a constatação de que há a necessidade de 

partilha deste recurso económico. Este autor procurou identificar as barreiras individuais e 

sociais que inibem as pessoas a partilhar e transferir o conhecimento. 

Numa abordagem mais ampla é necessário que as pessoas reconheçam que trabalhar 

abertamente em conjunto resultará numa maior produtividade e inovação e que poderá 

haver um enriquecimento individual. A tomada de consciência do possível retorno da 

partilha de conhecimento pode ser o suporte da motivação para essa mesma partilha.  

Sabemos que as tecnologias de informação oferecem uma gama de ferramentas e técnicas 

de suporte à gestão de conhecimento, mas o factor crítico são as pessoas. Falar de 

conhecimento é falar de pessoas, de relacionamentos e de comunidades. Deste modo, mais 

do que as questões técnicas são os aspectos ligados ao comportamento das pessoas, tanto 

individual como em grupo, que constitui o factor crítico para o sucesso das iniciativas de 

gestão de conhecimento. 

Disterer (2001) considerou dois grupos de barreiras à transferência de conhecimento: as 

barreiras individuais e as sociais. Apesar de categorizadas separadamente elas são 

fortemente dependentes.  
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Tabela 2.22 - Barreiras individuais e sociais à transferência de conhecimento 

Barreiras individuais Barreiras sociais 

Perda de poder Linguagem 

Revelação Evitamento de conflitos 

Incerteza  Burocracia e hierarquia 

Motivação Paradigmas incoerentes 

Fonte: construído a partir de Disterer (2001) 

As barreiras individuais estão ligadas às noções de perda de poder, de revelação, incerteza 

e motivação. Passaremos a exemplificar cada um destes aspectos. A perda de poder está 

culturalmente enraizada na valorização do monopólio do conhecimento para a reputação 

do indivíduo e a sua competitividade profissional. Nas situações, cada vez mais frequentes, 

de insegurança de emprego as cautelas na partilha de conhecimento podem dar uma 

possível vantagem individual sobre os colegas.    

Transferir conhecimento para os colegas ou disponibilizar os resultados pode ser 

considerado uma revelação, se for feito como se este conhecimento fosse muito valioso e 

raro. Dentro desta mesma categoria pode-se enquadrar a desvalorização do conhecimento 

que não foi produzido dentro do grupo. Esta atitude muitas vezes esconde o receio de que 

se o grupo usar conhecimento externo, isso possa ser interpretado como uma incapacidade 

de construir as suas próprias soluções.     

A terceira barreira individual, denominada incerteza, refere-se à percepção da incapacidade 

de avaliar se o seu conhecimento e os seus resultados representam valor para os outros. 

Normalmente é característico dos jovens ou de pessoas menos experientes em determinado 

campo. 

A falta de motivação para partilhar conhecimento é talvez o principal factor de inibição. Se 

a pessoa não acredita nos benefícios recíprocos desta partilha dificilmente actuará com este 

propósito; por outro lado, os benefícios para o fornecedor de conhecimento, apregoados 

pela organização, se revelarem falsos rapidamente este alterará a sua prática.  
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Relativamente às barreiras sociais Disterer (2001) identificou a linguagem, o evitar de 

conflitos, a burocracia e os paradigmas incoerentes como sendo as principais. 

A necessidade de uma linguagem comum para comunicar conhecimento, bem como a 

utilização de analogias e metáforas para exteriorizar o conhecimento tácito oculto (nos 

modelos mentais dos indivíduos, nas suas crenças e paradigmas) pode servir para 

ultrapassar algumas barreiras. 

Alguns hábitos conservadores, nomeadamente a atitude de procurar evitar conflitos, podem 

impedir a transferência do conhecimento. As ideias inovadoras podem surgir de conflitos, 

mas se as pessoas procurarem manter-se em situações confortáveis, evitando os riscos, os 

diferentes pontos de vista ficarão escondidos. O contexto compartilhado requer um diálogo 

crítico. 

A burocracia e a hierarquia exigem dos membros organizacionais tempo para os 

procedimentos formais, bloqueando muitas vezes a transferência de conhecimento e o 

surgimento de novas ideias. As organizações fortemente hierárquicas podem estrangular a 

comunicação cruzada entre os seus diferentes departamentos. 

Por vezes, pode existir uma lacuna entre os objectivos pessoais dos indivíduos e os 

paradigmas da sua organização. A dificuldade de articular e alinhar estes diversos 

objectivos pode ser um factor de inibição da transferência do conhecimento. Os 

paradigmas da organização (missão, estratégias, valores, etc.) mesmo quando explicitados 

podem estar deficientemente comunicados, criando incertezas e equívocos. 

A gestão de conhecimento deve procurar incrementar a transferência e partilha do 

conhecimento. Há a necessidade de identificar políticas e procedimentos com vista à 

eliminação ou enfraquecimento das barreiras individuais e sociais. Para Disterer (2001) a 

identificação destas barreiras pode ser feita a partir das seguintes abordagens: 

• Atenção (cuidado) e confiança; 

• Liderança; 
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• Recompensas e incentivos; 

• Comunidades de prática; 

• Codificação vs. Personalização;  

• Concepção/design/construção do espaço de trabalho (físico ou virtual). 

Ruggles (1998) desenvolveu uma pesquisa, através de um inquérito a 432 organizações da 

Europa e dos Estados Unidos, sobre o conhecimento na prática organizacional. Quando 

inquiridos sobre quais as maiores dificuldades encontradas para gerir o conhecimento nas 

suas organizações 56% dos respondentes citaram a mudança do comportamento das 

pessoas, como sendo o principal obstáculo. A cultura foi indicada como sendo a maior 

barreira para a transferência de conhecimento. Estes aspectos ligados às pessoas reforçam a 

necessidade de ultrapassar a focalização nos aspectos tecnológicos para que a gestão do 

conhecimento nas organizações seja eficaz. Este autor aconselha a fórmula 50/25/25 para 

um balanço equilibrado entre os três pilares: pessoas, processos e tecnologia. 

        

  

2.4.7 Contexto 

O valor do conhecimento está relacionado com o contexto no qual é usado. Este valor 

cresce em função do nível da importância que se atribui e na medida da sua importância 

funcional. De notar que práticas de gestão do conhecimento em diferentes contextos 

podem produzir impactos diversos. 

Um dos aspectos que pode condicionar o contexto é a estrutura da organização. A 

globalização acelerou muitas mudanças na maneira como as organizações são estruturadas. 

A tecnologia, particularmente a relacionada com a Internet, tem sido o principal factor da 

virtualização das organizações e da mudança da estrutura das organizações.   

    

A Figura 2.17 ilustra, de modo esquematizado, a evolução da estrutura da organização 

típica da era industrial até ao que actualmente se denomina rede de negócios (B-Web).  
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Figura 2.17 - Da estrutura tradicional à estrutura B-Web
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Fonte: Tapscott, Lowy e Ticoll (1998) 

No canto inferior esquerdo da Figura 2.17 situa-se a organização típica da era industrial, 

caracterizada por tecnologias e processos estáveis, com uma estrutura hierarquizada, com o 

trabalho dirigido para a produção em massa e assente em escassos recursos físicos. A sua 

condução está balizada pelos fornecedores. Este tipo de organização pode funcionar num 

contexto estável. 

   

A organização virtual procura trabalhar em rede, de modo integrado, ou seja incluindo os 

fornecedores e os clientes. Podemos considerar que serve de transição para a construção da 

organização baseada na Web (localizada no canto superior direito na Figura 2.17). Este 

género de organização assenta sobre abundantes recursos digitais e focaliza-se nos clientes 

(internos e externos). A organização estrutura-se sobre a Internet, a rede mundial, funciona 

em redes de trabalho e fornece produtos e serviços costumizados.  



96

Os serviços/produtos prestados de forma customizada personalizam o atendimento e o 

pacote de serviço às necessidades de cada cliente em particular, sendo para isso obrigados 

a atender um número limitado de clientes (baixo volume/alta variedade). 

No extremo oposto, os serviços em massa são os serviços em que um elevado número de 

clientes é atendido por dia numa unidade típica, de forma padronizada, tendo em vista 

economias de escala (alto volume/baixa variedade). 

Os serviços em massa costumizados encontram-se numa posição próxima à de serviços em 

massa, mas ao fazerem uso das mais avançadas tecnologias de informação criam no 

cliente, de forma automatizada, a sensação de serviço costumizado. Um exemplo deste tipo 

de serviço pode ser dado por uma livraria virtual que oferece sugestões de livros que 

podem interessar ao cliente, com base em pesquisas ou compras feitas por este no website. 

2.4.8 Redes de conhecimento  

As estruturas organizacionais evoluíram ao longo do tempo. Durante séculos, as 

organizações precisavam reunir as pessoas, em espaços físicos, para produzirem produtos e 

serviços. Com a evolução das tecnologias de informação e comunicação cada vez mais 

estes espaços têm uma forte componente virtual. 

Segundo Barnatt (1995) a tecnologia teve um papel crítico na condução da estrutura, 

tamanho, diversidade e complexidade das organizações. No início do século XX a 

tecnologia era cara e a economia baseava-se no trabalho intensivo. As inovações ocorridas 

na primeira metade desse século permitiram a massificação da produção, caracterizada pela 

normalização dos produtos e pela produção em linha. As organizações típicas desta época 

têm estruturas hierarquizadas, fortemente burocratizadas; têm tendência a tornarem-se 

estáticas, com regras e procedimentos operacionais dificilmente abertos a novas ideias. 

Devido a estas características pode-se considerar que se situam num pólo mecanicista.   
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No pólo oposto (pólo orgânico) podemos localizar as organizações virtuais. Neste tipo de 

estrutura as relações podem ser rapidamente estabelecidas, de modo a alinhar os 

desenvolvimentos tecnológicos com a procura do ambiente envolvente. A flexibilidade é 

uma das suas características. A Figura 2.18 ajuda a localizar as formas organizacionais 

num continuum entre o pólo mecanicista e o pólo orgânico. 

Figura 2.18 - Espectro das formas organizacionais 
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Fonte: Barnatt (1995) 

Entre estes dois pólos existe uma grande variedade de formas organizacionais. Por 

exemplo, a denominada rede dinâmica é um modelo estrutural que se baseia numa 

estrutura achatada, composta por agentes interligados por um núcleo que fornece a 

direcção estratégica e o suporte operacional necessário para sustentar a rede. 

O conceito de organização virtual tem vindo a ter um uso crescente, mas com significados 

diferentes conforme o contexto. Para Barnatt (1995) para que se possa considerar uma 

verdadeira organização virtual é expectável existirem certas características chave: 
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• confiança, para que o funcionamento e sobrevivência da rede se processe num meio 

especial, o ciberespaço; 

• forma física não identificável e padrões transitórios de conectividade entre os 

agentes; 

• fronteiras definidas e limitadas somente pelas tecnologias de informação disponíveis, 

em vez de por regras burocráticas ou contratuais.  

Apesar de serem organizações virtuais elas existem através de organizações reais que lhes 

dão o suporte tecnológico. Para além deste aspecto, os membros destas organizações 

virtuais pertencem a organizações convencionais que se interligam através do ciberespaço. 

Outro tipo de organização, a denominada organização matriz, abandona a noção clássica de 

unidade de comando e é constituída por pessoas que participam em equipas de projecto 

com dois ou mais superiores.  

Teoricamente estas equipas de projecto, formadas temporariamente, podem ser 

reconfiguradas e adaptadas às mudanças; na prática muitas vezes esta flexibilidade e 

liderança múltipla pode bloquear o seu funcionamento. 

Na Tabela 2.23 é apresentada uma comparação, relativamente às ligações, fronteiras, 

formas e natureza de diversas formas estruturais. 

  

Tabela 2.23 - Formas estruturais 

Tipo de 
organização 

Ligada 
Por 

Delimitada
por 

Forma Natureza 

Hierarquia rígida Regras 
Fronteiras 
físicas e 
legais 

Real 
(discreta) 

Estática 
(burocrática) 

Rede dinâmica Contratos 
Tarefas/ 
processos 

Híbrida 
Dinâmica 
(flexível) 

Organização 
virtual 

Ligações de 
informação 

Tarefas/ 
processos 

Virtual 
Transitória 
(virtual) 

Fonte: adaptado de Barnatt (1995) 
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Esta simplificação das organizações pretende facilitar a compreensão da realidade, mas o 

que se verifica é uma mescla de estruturas. As organizações virtuais resultam de inter 

conexões de indivíduos que pertencem a organizações convencionais e que participam, 

transitoriamente, em redes formais e informais, no espaço virtual e geográfico. De notar 

que, numa organização podem coexistir diferentes formas estruturais que se podem revelar 

as mais convenientes para diferentes objectivos, ou para os diversos modos de executar 

tarefas, ou ainda de acordo com o contexto do momento. 

2.5 Sociedade, conhecimento e investigação 

Neste ponto do presente capítulo pretendemos reforçar a convicção de que o 

desenvolvimento científico e tecnológico pode ser um factor crítico para o 

desenvolvimento da sociedade. Esta posição é defendida pelas instituições europeias 

quando reconhecem o conhecimento e as tecnologias de interface como áreas prioritárias, a 

médio e a longo prazo, na construção duma Europa desenvolvida. 

Para além do nível institucional, verifica-se a existência de tendências na sociedade no 

sentido de que o conhecimento esteja mais acessível. Cada vez mais a sociedade irá exigir 

o acesso à informação e ao conhecimento. Mas não basta o acesso; o uso de informação 

relevante pelos cidadãos requer conhecimento. Sem conhecimento só se obtém mais 

informação e consequentemente mais problemas de lidar com este excesso. 

Quando nos focalizamos no conhecimento científico, o acesso e a partilha tornam-se 

fundamentais para que este possa ser criado. 

As actividades de investigação e desenvolvimento devem estar estruturadas na 

colaboração. Pode parecer utópico falar-se em colaboração num ambiente competitivo, 

mas só com esta atitude se consegue criar novo conhecimento. Relembremos que a criação 

de conhecimento é um processo social; adicionalmente um indivíduo, ou mesmo uma 
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organização não consegue abarcar o conhecimento necessário para a criação de novo 

conhecimento. 

A sociedade cada vez mais exige acesso à informação e ao conhecimento. De acordo com 

Davenport e Pruzac (1998) há necessidade de uma mudança de atitude de modo a construir 

uma “cultura da informação, eliminando os feudos de informação ”. 

Iniciaremos por refererir a importância que o tema do conhecimento adquire na estratégia 

de desenvolvimento da Europa. A partilha de conhecimento e a noção de conhecimento 

público são também objecto de uma breve reflexão. Como exemplo desta partilha será 

abordado o movimento denominado acesso livre ao conhecimento.  

                           

Relativamente ao conhecimento científico, a sociedade espera que este ajude a resolver os 

seus problemas. Neste ponto também iremos abordar o papel da colaboração em 

investigação e desenvolvimento e de como é necessário um equilíbrio entre a colaboração 

e a concorrência para que estas actividades sejam produtivas.   

   

A estrutura deste ponto segue a seguinte sequência:

• A Europa do conhecimento; 

• Partilha do conhecimento e a ideia de domínio público;  

• Acesso livre ao conhecimento;  

• Conhecimento científico; 

• A colaboração em investigação e desenvolvimento; 
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2.5.1 A Europa do conhecimento 

A importância do conhecimento como base estrutural para o desenvolvimento da 

sociedade, tanto a nível económico como social, é reconhecida pelas instituições europeias. 

A nível formal, podemos verificar que o conhecimento e as tecnologias de interface estão 

incluídos nas áreas prioritárias do sexto Programa-Quadro da Comissão Europeia (ver 

Figura 2.19). 

Figura 2.19 - As áreas prioritárias de IST no 6º Programa-Quadro. 

Fonte: Comissão Europeia (2005)  

A um nível mais focalizado, a Comissão Europeia (2005), através da Direcção geral da 

Sociedade de Informação, fez uma avaliação da pesquisa e do desenvolvimento 

tecnológico. Esta avaliação abarca o período de 1999 a 2003 e foi feita de acordo com as 

normas utilizadas pela Comissão, tendo uma dupla preocupação:  

• retrospectiva, investigando se os objectivos do programa tinham sido alcançados e 

como foram; 

• prospectiva, procurando detectar a evolução e futuras perspectivas.   

Este estudo foi feito segundo seis critérios de avaliação: eficácia, eficiência, relevância, 

sustentabilidade, coerência e utilidade. As principais questões que pretendem responder em 



102

cada um destes critérios estão indicadas na Tabela 2.24; as relações entre estes critérios de 

avaliação aparecem esquematizadas na Figura 2.20. 

Tabela 2.24 - Questões dos critérios de avaliação  

Critérios Questões 

Eficácia • A pesquisa contribuiu para as políticas da UE e para os objectivos 

políticos?  

• As actividades atingiram as suas metas? 

• Quais são os principais resultados em termos de desenvolvimento 

científico e tecnológico, bem como na pesquisa socio-económica? 

• Quais os resultados na cooperação internacional, na transferência de 

conhecimento e inovação, na coordenação das actividades de 

investigação? 

• Quais os resultados e impactos que se podem considerar globalmente 

satisfatórios, do ponto de vista dos beneficiários directos e indirectos? 

Eficiência • As actividades foram realizadas de modo eficiente? 

• Os processos foram operacionalizados de modo claro?

Relevância • As actividades constituíram a melhor maneira de obter o conjunto de 

objectivos? 

• As regras de participação foram claras e apropriadas? 

• Os recursos foram os adequados? 

Sustentabilidade • As actividades tiveram os impactos sustentáveis, isto é os impactos 

desejados? 

• O nível de competitividade do sector europeu de tecnologias de 

informação e comunicação melhorou a nível internacional? 

Coerência • Qual o valor acrescentado, complementaridade, sinergia ou divergência 

com outros níveis políticos, especialmente entre os Estados membros? 

Utilidade • Existem alguns efeitos inesperados que não foram previamente 

identificados pelos actores? Existem alguns impactos negativos? 

Fonte: Construído a partir de Comissão Europeia (2005)  
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Figura 2.20 - Critérios de avaliação e suas relações 
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A perspectiva global desta avaliação permite medir os resultados e impactos das políticas 

públicas, não se limitando a verificar se os projectos foram eficientes. 

As principais recomendações incluídas neste estudo são:  

- incrementar a colaboração entre as empresas e as universidades, de modo estratégico, 

para estimular a inovação na Europa; 

- reduzir a burocracia, necessária a controlar a responsabilidade financeira dos actores e 

os riscos de ineficácia dos meios, mas sem  constituir um obstáculo; 

- reforçar a participação das pequenas e médias empresas para melhor conhecer a rede 

de inovadores existente; 

- melhorar os meios de comunicação e de difusão da informação para estender o acesso 

aos benefícios dos resultados da investigação; 

- avaliar as necessidades de recursos humanos suplementares para responder à 

construção de um sector de pesquisa estruturado.  
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No Erro! A origem da referência não foi encontrada. são apresentadas as 

recomendações, de modo mais pormenorizado. 

A Figura 2.20 parece-nos bastante elucidativa se aplicada ao conhecimento científico. A 

sociedade tem necessidades que podem ser identificadas como sendo problemas a resolver, 

tornando-se em objectivos relevantes para a investigação. A identificação de quais as 

entradas (imputs) necessárias e quais os produtos (outputs) para constituir os resultados; 

estes resultados devem ter impacto, ou seja, devem ajudar na resolução dos problemas, 

indo ao encontro das necessidades da sociedade.  

É ao nível das políticas públicas que são definidos os objectivos, identificados quais os 

imputs e outputs. Subjacente a este processo é necessário uma contínua avaliação, para 

verificar se os projectos foram eficientes, eficazes e se revelaram ter utilidade para a 

sociedade, bem como se estes se revelam sustentáveis, ao longo do tempo necessário para 

eliminar os problemas. 

2.5.2 Partilha de conhecimento e a ideia de domínio público 

Apesar de teoricamente se reconhecer os benefícios da partilha de conhecimento, na 

prática esta actividade torna-se residual. 

      

Para implementar uma partilha de conhecimento deve-se começar por analisar a cultura, os 

valores e a comunicação organizacionais. Muitas vezes a implementação das tecnologias 

que facilitam a partilha de conhecimento falha devido à pouca atenção dada a estes 

aspectos. Como exemplo, podemos indicar o fracasso do uso de uma tecnologia que 

facilita a partilha numa organização onde não haja uma cultura de partilha de 

conhecimento, com silos de informação ou entraves à sua circulação. Assim, neste tipo de 

organização, a implementação de uma tecnologia que permite a disseminação do 

conhecimento só pode ser eficaz se houver uma mudança cultural na organização. 
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As novas tecnologias podem forçar a mudança nos modos como a informação e o 

conhecimento são usados e criados. Estes impactos obrigam a repensar e a adaptar os 

direitos de propriedade intelectual, conforme alerta Tuomi (2004). A discussão entre 

domínio público e direitos intelectuais abrange diferentes posições; entre quem considere 

que os direitos intelectuais deveriam ser perpétuos e aqueles que consideram que todo o 

conhecimento pertence ao domínio público. O conhecimento não está confinado ao espaço 

privado ou ao espaço público. Este autor advoga a necessidade de um equilíbrio entre os 

interesses individuais e colectivos, de modo a que ambos possam ser salvaguardados.  

No caso do conhecimento científico a situação torna-se uma arena de combate intenso 

entre os interesses económicos e os interesses da sociedade. Relembremos o caso da 

codificação do genoma humano que conseguiu ser classificado como sendo do domínio 

público.       

2.5.3 Acesso livre ao conhecimento 

Foram levados a cabo estudos científicos sobre o impacto dos artigos em acesso livre (na 

Internet) e em acesso restrito. Um destes estudos foi levado a cabo por Lawrence (2001) e 

foi publicado na revista Nature; consistiu na análise de 119 924 artigos, na área de 

informática. O autor concluiu que o número médio de citações para artigos offline é de 

2.74, enquanto a média de citações de artigos online é de 7.03. 

O movimento conhecido por Open Access Iniciative, procura promover o livre e ilimitado 

acesso à literatura científica e académica, com vista a aumentar o impacto do trabalho 

produzido pelos investigadores e suas instituições. Resumidamente, pretende reformar o 

sistema de comunicação científica, aumentar a competição e reduzir o monopólio das 

revistas científicas das editoras comerciais. 
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Este movimento tem conquistado defensores, tanto a nível universitário como no seu 

exterior. Nesta perspectiva foram produzidos alguns documentos estruturantes, dos quais 

se destacam:  

 Declaração de Berlim,  

                                     sobre o acesso livre ao Conhecimento nas Ciências e Humanidades 

 (subscrito por várias instituições científicas em 2003) 

http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html

acedido em 23/01/2006  

      Relatório Scientific publications: free for all?

 (recomenda às instituições de ensino superior do Reino Unido que 

criem repositórios institucionais onde a sua produção intelectual 

seja arquivada para que possa ser acessível livremente, sem 

encargos e através da Internet)  

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm/cmsctech.htm

acedido em 23/01/2006 

 

Este movimento apresenta uma crescente adesão, apesar de gerar discussão sobre os 

direitos de autor, ou a qualidade da informação disponibilizada, entre outros assuntos.  

Actualmente assiste-se a um debate relativamente às publicações científicas, não só nos 

meios académicos mas também na sociedade. A nível do contribuinte, este pode ter a 

percepção de que paga para se fazer pesquisa e, é legítimo que não aceite pagar para ler os 

resultados. 

2.5.4 Conhecimento científico  

Segundo Zellner e Fornahl (2002) muitas vezes a ciência é caracterizada como uma 

actividade que procura compreender como o mundo natural funciona, enquanto que a 

tecnologia procura modificar esse mundo natural. Apesar de serem corpos separados do 

conhecimento, estes autores consideram que existem relações entre eles: o 
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desenvolvimento tecnológico pode estar suportado pelo conhecimento científico, mas em 

contrapartida as novas tecnologias são recursos para o avanço das ciências.       

Estes autores argumentam ainda que o sucesso de uma gestão de conhecimento, num 

ambiente em constante mudança, deve apoiar-se em três canais de aquisição de 

conhecimento: recrutamento de pessoas, redes informais externas e cooperação formal da 

organização com agentes institucionais (Figura 2.21). 

Figura 2.21 - Ligações entre diferentes canais de aquisição de conhecimento 

Recrutamento Redes CooperaçãoRecrutamento Redes Cooperação

Fonte: Zellner e Fornahl (2002) 

2.5.5 A colaboração em investigação e desenvolvimento 

A investigação e desenvolvimento estão fortemente dependentes da colaboração. A 

formação de uma rede de investigação muitas vezes tem a sua origem em interacções face- 

a-face, a um nível individual; posteriormente o processo vai envolvendo mais pessoas. 

Segundo Brannback (2003) os interesses comuns, as competências e os modelos mentais 

têm que ser compartilhados para que possa ser criada uma rede. 

No caso particular das redes de investigação e desenvolvimento, estas redes podem 

envolver as universidades, as empresas de base tecnológica e organizações governamentais 

ou regionais que procuram incentivar a inovação e competitividade.     
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Carneiro (2000) propõe um modelo conceptual de gestão de conhecimento, onde enfatiza 

que a inovação e a competitividade podem ser dependentes da gestão do conhecimento. Na 

Figura 2.22 está esquematizado este modelo. 
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Figura 2.22 - Influência da gestão do conhecimento na inovação e competitividade 
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• tecnologias
• fraquezas
• forças
• movimentos estratégicos

Inovação Competitividade

Esforços competitivosEsforços inovadores

Características pessoais

Desenvolvimento do conhecimento
Decisões estratégicas

Concorrentes do conhecimento

Gestão do conhecimento

• importância do capital 
intelectual
• avaliação do desenvolvimento 
do conhecimento
• conhecimento como uma 
ferramenta estratégica
• capacidade para motivar

• educação
• atitudes e valores
• inovação
• criatividade

Desenvolvimento pessoal

• experiência profissional
• treino
• objectivos pessoais
• esforço de aprendizagem
• tecnologias de informação

• investir no desenvolvimento do 
conhecimento
• usar novas tecnologias de informação
• envolver os trabalhadores no 
conhecimento
• incentivar objectivos inovadores
• incentivar esforços competitivos

Conhecimento do mercado

• necessidade
• preferências
• atractividade

• tecnologias
• fraquezas
• forças
• movimentos estratégicos

Inovação Competitividade

Esforços competitivosEsforços inovadores

Fonte: Carneiro (2000) 
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No topo, da representação do modelo, situam-se os factores comuns que usualmente 

aparecem na gestão do conhecimento. Estes factores são a gestão de atitudes face à 

importância do capital intelectual, a avaliação do desenvolvimento do conhecimento como 

ferramenta estratégica e a capacidade da gestão para estimular e motivar as capacidades 

potenciais dos membros da organização.  

Segundo Carneiro (2000) a gestão de conhecimento lida com dois domínios, ao nível das 

pessoas: 

1. as características pessoais de cada indivíduo (nível de educação, atitudes e valores, 

inovação e criatividade);  

2. os factores que afectam o desenvolvimento pessoal (experiência profissional, 

objectivos pessoais, esforço de aprendizagem e resultados dessa aprendizagem, 

bem como o uso das tecnologias de informação). 

Qualquer organização deve procurar conhecer o mercado para o qual existe. Deste modo 

precisa de identificar quais são as suas necessidades, preferências e factores de 

atractividade. Estas tarefas fazem parte do esforço inovador da organização e podem 

resultar em inovação nos produtos ou serviços. Em paralelo, é necessário perceber as 

forças e fraquezas internas e dos concorrentes, as tecnologias disponíveis e quais os 

movimentos estratégicos que se desenrolam no meio envolvente. Estas tarefas podem-se 

classificar como esforços competitivos que podem resultar numa maior competitividade. 

Este raciocínio pode ser aplicado tanto a nível organizacional, como regional ou mesmo 

quando pensamos na competitividade entre países.  

Acabamos de apresentar a revisão bibliográfica que serviu de apoio ao estudo empírico, o 

qual será objecto de explanação no próximo capítulo. Como esta pesquisa incide sobre a 

gestão do conhecimento em centros de investigação, iniciaremos por abordar este tipo de 

organização. Estas organizações têm características muito específicas, visto serem espaços 

privilegiados de acesso ao conhecimento e vocacionadas para a criação de conhecimento. 
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Capitulo 3 - Estudo empírico: metodologia e resultados 

• Introdução 

• Centros de investigação 

• Amostra e procedimentos 

• Método de recolha de dados 

• Tratamento de dados 

• Resultados 
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3.1 Introdução 

Como já referimos, a gestão do conhecimento organizacional tem sido objecto de estudo 

tanto a nível académico como a nível prático. 

Num âmbito mais restrito, alguns desses estudos focalizam-se em organizações de pesquisa 

e desenvolvimento; maioritariamente estes estudos focalizam-se em empresas dos sectores 

de biotecnologia, bio farmacêutica, e telecomunicações. De entre eles, alguns procuram 

compreender os factores de sucesso da implementação de sistemas de gestão de 

conhecimento. 

O presente estudo procura saber, em Portugal, quais são os factores facilitadores e 

inibidores da criação de conhecimento, em centros de investigação. Outro objectivo é o de 

saber qual a percepção dos investigadores sobre a gestão do conhecimento, no âmbito do 

seu trabalho de investigação. 

A detecção destes factores é relevante para efeitos de se saber como construir espaços 

favoráveis à criação de conhecimento, através da eliminação ou diminuição das barreiras e 

implementação ou incremento de condições facilitadoras. A nossa opção pelo método de 

observação indirecta, utilizando um instrumento de observação (questionário), parece-nos 

a mais adequada para o tipo de estudo a realizar.  

Para atingir estes objectivos procuramos recolher a opinião dos investigadores através de 

um inquérito. Elaboramos e aplicamos um questionário a esta população alvo. Os dados 

recolhidos foram posteriormente sujeitos a um tratamento e a uma análise descritiva. 

O presente capítulo focaliza-se no estudo exploratório realizado. Após esta breve 

introdução abordaremos os centros de investigação, procurando explicar as razões que 

consideramos importantes para focarmos a nossa pesquisa sobre este tipo específico de 

organização e particularmente nos seus principais actores, os investigadores. Faremos 

também referência à tendência crescente dos centros de investigação para funcionarem em 
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rede. Ao nível das pessoas será vincado o seu duplo papel como nós e ligações, das redes 

formais e informais, que sustentam a criação de conhecimento.  

No ponto três deste capítulo será apresentada a caracterização da amostra e quais os 

procedimentos utilizados para a aplicação do questionário. Seguidamente, no ponto quatro, 

será apresentada a metodologia seguida para a obtenção dos dados onde daremos especial 

destaque à construção do questionário. 

No ponto cinco indicamos como foram tratados os dados e, por fim, serão apresentados 

graficamente os resultados. De notar, que estes dados serão objecto de análise e discussão 

no capítulo quatro.   

  

3.2 Centros de investigação 

Relembremos que o título da dissertação é a gestão do conhecimento em centros de 

investigação; de acordo com esta opção o âmbito do estudo é limitado a um tipo de 

organização específico, o centro de investigação. Este tipo de organização é peculiar 

porque o seu objectivo principal é o da criação de conhecimento. 

No presente estudo, apesar de nos focalizarmos num tipo organizacional, a análise situa-se 

a nível micro, ou seja, nas pessoas. Optamos por esta posição porque, de acordo com 

Disterer (2001), mais do que os aspectos técnicos são os aspectos relacionados com o 

comportamento das pessoas, tanto a nível individual como em grupo, que se revelam mais 

importantes nas questões organizacionais. Por outro lado, os centros de investigação apesar 

de constituírem estruturas formais são o resultado de redes de pessoas que interagem entre 

si, no interior do centro de investigação. Esta interacção ultrapassa mesmo as fronteiras da 

organização, como é natural numa construção social.

  

Os centros de investigação, como espaços privilegiados de criação de conhecimento, 

devem procurar ter uma estratégia de gestão do conhecimento que permita o acesso ao 
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conhecimento passado acumulado, tanto explícito como tácito. Zyngier, Burstein e McKay 

(2004) fizeram um estudo exploratório numa organização de pesquisa e desenvolvimento 

australiana (Organização da Defesa, Ciência e Tecnologia). Este estudo pretendia 

investigar a governança das estratégias para gerir o conhecimento e as relações entre estas 

estratégias e as estruturas organizacionais. Através de entrevistas semi-estruturadas 

procuravam indagar sobre os seguintes aspectos: 

• a filosofia da gestão do conhecimento organizacional; 

• a história e implementação da estratégia da gestão do conhecimento; 

• os processos e atribuição de responsabilidades da gestão do conhecimento, e 

• a estrutura organizacional que suportava e governava esta iniciativa. 

Estes autores constataram que a organização em estudo se considerava como uma 

produtora de conhecimento (explícito e tácito). O conhecimento explícito era constituído 

por artigos científicos e pelo conhecimento embebido na tecnologia que produziam. Eram 

consideradas formas tácitas de conhecimento as formas abstractas de entendimento 

humano, a inteligência, a compreensão e a sabedoria. Era também reconhecida a interacção 

entre os indivíduos como fonte de criação de conhecimento. 

Zyngier, Burstein e McKay (2004) consideram que os meios de gerir e disponibilizar 

conhecimento, em organizações cujo modo de operar se apoia na construção científica 

tradicional, de criar e inovar sobre o que se sabe, se estruturam no conhecimento explícito. 

A tradição de publicar o novo conhecimento nos jornais científicos proporciona uma base 

de trabalho para a gestão do conhecimento explícito, com vista a ser disponibilizado. Já o 

acesso ao conhecimento tácito depende mais da atitude das pessoas e equipas, o que pode 

condicionar fortemente a criação de conhecimento. 

   

Segundo estes autores, a gestão dos recursos de conhecimento neste tipo de organização 

deve ter os seguintes atributos: 

• o reconhecimento da importância da excelência na prática da investigação; 

• a compreensão de que o conhecimento e a inovação são construídos essencialmente 

sobre o conhecimento pré-existente, e 
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• a compreensão que sem registos apropriados, uma organização corre o risco de 

recriar trabalho já efectuado. 

Estes autores dividem a governança das estratégias da gestão do conhecimento em dois 

tipos: a governança dos sistemas e tecnologias de informação e a governança da gestão do 

conhecimento. No primeiro caso, procura-se controlar os benefícios esperados dos 

investimentos em tecnologias e sistemas de informação, de uma maneira sistematizada, 

fazendo avaliações de modo a fazer as correcções necessárias para que estes investimentos 

possam ir ao encontro das necessidades dos seus utilizadores, na forma de prestação de 

serviços de valor acrescentado. A governança das estratégias de gestão do conhecimento, 

por sua vez, é aquela que irá determinar quais as estratégias para fornecer os benefícios 

para a organização, incluindo os aspectos relacionados com o acesso aos recursos de 

conhecimento, como por exemplo o nível de qualidade do serviço que os serviços 

fornecidos por estes sistemas devem ter e manter, quais os recursos que irão ser locados, 

bem como a justificação dos investimentos em gestão de conhecimento, baseada nos 

benefícios esperados para a organização. 

  

De acordo com Zyngier, Burstein e McKay (2004) a identificação dos obstáculos e sua 

remoção também são tarefas da governança da gestão de conhecimento. Relembremos que 

o objectivo geral do presente estudo empírico é o de identificar os factores facilitadores e 

inibidores da criação de conhecimento; os seus resultados pretendem não só identificar os 

entraves para os remover ou minimizar, mas também compreender quais são as condições 

facilitadoras para incrementar a produção de novo conhecimento.   

Os centros de investigações são organizações, logo são construções sociais. Muitas vezes 

constituem a parte visível e formal de redes mais vastas que ultrapassam as suas fronteiras 

organizacionais. A criação do conhecimento num centro de investigação não se confina aos 

limites desta organização, logo é necessário compreender e incentivar as pessoas a 

participar e a interagir com diversas redes (formais e informais) para não cristalizarem.       

Malin Brannback (2003) investigou os problemas da formação de redes de investigação e 

desenvolvimento na área de bio farmacêutica, na Finlândia. Neste estudo são apresentados 
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três exemplos de redes ao nível empresarial e universitário. Constatou que apesar das 

características específicas das diversas redes, ocorrem problemas comuns. A criação duma 

rede, mesmo dentro do mesmo contexto de conhecimento, pode acarretar problemas que se 

devem procurar evitar ou minimizar. O autor exemplifica com a formação de uma rede de 

serviços pré-clínicos, na Finlândia. Esta rede surgiu a partir de um estudo da Agência 

Nacional de Tecnologia que apontava para que grupos fragmentados deveriam ser alvo de 

certa homogeneização com vista a prestarem serviços de valor acrescentado, na mesma 

área de conhecimento. 

Brannback (2003) verificou que esta rede não funcionava de modo eficaz porque não tinha 

sido percebido pelos seus membros o seu objectivo comum, daí resultando um fraco 

empenhamento. Por outro lado, não se construiu confiança mútua nem um contexto 

partilhado. Não se pode dizer que era uma rede, mas sim um conjunto de organizações. 

Este autor afirma que, apesar da multiplicidade das formas que as redes podem assumir, 

existem requisitos indispensáveis para que estas possam funcionar de modo eficaz. No seu 

entender uma rede necessita de cinco elementos: 

1. pessoas; 

2. objectivo partilhado; 

3. ligações, de modo a que a cooperação possa ocorrer;

4. níveis de interacção variados, de modo a que possam coexistir vários Ba;   

5. múltipla liderança e independência dos membros, de modo a que as pessoas 

actuem dentro e fora da rede;    

Com a crescente especialização do conhecimento científico, a criação de conhecimento 

exige trabalho em rede. A manutenção e desenvolvimento das redes dependem da energia 

libertada pela coexistência entre a concorrência e a colaboração, entre as pessoas, os 

grupos e as organizações. Brannback (2003) sistematizou as características gerais das redes 

de investigação e desenvolvimento do sector bio farmacêutico (Tabela 3.1). Apesar de 

específicas para este sector, parece que estas características podem ser adaptadas a outros 

sectores de investigação e desenvolvimento.  
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  Tabela 3.1 - Características gerais da investigação e desenvolvimento do sector bio 

farmacêutico 

Características gerais 

1 Baseada em conhecimento intensivo, resultado de investigação e desenvolvimento 

2 
As operações necessitam de vários serviços fornecidos por uma rede composta por 

diversos tipos de organizações 

3 
Os empreendedores têm um forte background científico e pouca experiência prévia de 

negócios 

4 
As empresas que surgem no sector resultam de spin-offs da universidade ou de spin-

offs de empresas farmacêuticas 

5 
A maioria destas novas empresas são pequenas (menos de 50 pessoas e em alguns 

casos só com 5-10 pessoas) 

Fonte: Brannback (2003) 

Laycock (2005) considera necessária uma atenção especial à mudança cultural antes 

mesmo duma selecção de sofisticadas tecnologias de apoio à criação de conhecimento. As 

tecnologias não funcionam de modo eficaz se os utilizadores não estiverem motivados para 

as usar. A motivação surge se as pessoas sentirem que terão benefícios com a sua 

utilização. Por outro lado, não basta a existência de tecnologias que facilitem a partilha de 

conhecimento; esta partilha assenta na confiança e na colaboração. Estes são os dois pilares 

para o empenhamento, a envolvência e a predisposição para o uso das tecnologias que 

facilitam a partilha de conhecimento. Neste estudo, o autor apresenta alguns casos que 

visavam a partilha de conhecimento, onde destacamos o estudo sobre o Serviço Nacional 

de Saúde do Reino Unido. Este serviço foi objecto de um plano estratégico a longo prazo 

com o objectivo de efectuar uma mudança no sentido de uma crescente partilha de 

conhecimento. Com vista a agilizar o serviço formaram-se redes focalizadas no paciente. A 

formação destas redes teve a preocupação de preparar e motivar as pessoas para a 

mudança. 

Este autor conclui que a gestão de conhecimento não é uma moda, mas uma ferramenta 

que as organizações, públicas ou privadas, grandes ou pequenas, podem usar para obter 

benefícios da mudança em relação ao conhecimento e à aprendizagem.      
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3.3 Amostra e procedimentos  

Foram distribuídos 850 questionários, durante o mês de Abril de 2005, por todos os 

departamentos e secções autónomas, da Universidade de Aveiro (UA), situados no campus

de Santiago, a partir dos quais obtivemos uma amostra de 152 indivíduos. Trata-se de uma 

amostra de conveniência, que resultou da facilidade de recolha de dados junto de 

professores e/ou investigadores desta Universidade.

Foram deixados nas caixas de correio destes potenciais respondentes um questionário, uma 

carta de apresentação justificando a pesquisa e um envelope – resposta, devidamente 

endereçado (Erro! A origem da referência não foi encontrada. e Erro! A origem da 

referência não foi encontrada.). Os questionários preenchidos foram devolvidos através 

do correio interno da UA.   

Procurou-se que o questionário tivesse um tempo de preenchimento aceitável, com um 

conteúdo claro, com interesse para os inquiridos e que fosse pertinente para a pesquisa em 

causa. 

Com os dados obtidos destes questionários procedemos à caracterização da amostra, a 

nível do aspecto demográfico e da experiência com a Internet. Procuramos também obter 

dados sobre a área de formação e de investigação actual. 

Para estabelecer o perfil do inquirido foram usadas as seguintes variáveis: a experiência 

com a Internet, a idade, o sexo, a área de formação (licenciatura) e área de investigação 

actual. Na Tabela 3.2. estão indicadas estas variáveis e respectivos atributos utilizados para 

a caracterização da amostra. 
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Tabela 3.2 - Variáveis do perfil do inquirido 

Pergunta 13 – Há quantos anos usa a Internet?

Relativamente à experiência com a Internet, obtivemos 142 respostas, das 152 respostas 

possíveis. Na sub-amostra do género feminino o período indicado como mínimo foi de 4 

anos e o máximo 16, enquanto na sub amostra do género masculino os valores foram 

respectivamente 8 e 24 anos. Para além destes valores extremos podemos observar na 

Figura 3.1 como é feita esta distribuição. Assim, 50% dos inquiridos têm uma experiência 

com a Internet entre 7 e 10 anos. De notar que a Internet começa a ser utilizada em 

Portugal pelas Universidades, suportada pelo PUUG (Portuguese Unix Users Group) e, a 

partir de 1986, na recém criada FCCN (Fundação de Cálculo Científico Nacional). 

  

Figura 3.1 - Experiência com a Internet 
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Perguntas 14 e15 – Idade e Sexo

As pessoas que fazem parte desta amostra têm uma idade compreendida entre os 23 e os 69 

anos; aproximadamente 68% da amostra é constituída por pessoas com idade 

compreendida no intervalo entre 25 e 45 anos. A amostra é maioritariamente composta por 

inquiridos do género feminino (53,38%).   

A pirâmide etária da amostra (ver Figura 3.2) permite visualizar não só a distribuição por 

grupos etários, mas também como esta distribuição se apresenta para cada sexo. Ao 

observarmos a pirâmide etária, de um modo global, verificamos a existência de três grupos 

etários mais desequilibrados: o grupo etário dos [25-30[ anos, onde o sexo feminino tem 

um  maior  peso  (16,89%)  relativamente ao sexo  masculino (7,43%); no grupo etário  

[20-25[ anos, o sexo masculino não está representado por nenhum elemento, enquanto que 

no escalão >=65 a situação é inversa. A classe [45-50[ é a mais equilibrada; nas restantes 

classes há uma preponderância do género masculino. 

Figura 3.2 - Pirâmide etária da amostra 
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Pergunta 16 – Formação inicial (licenciatura)

Dos 152 questionários preenchidos, 148 indicavam qual a licenciatura. Conforme podemos 

verificar (Figura 3.3) os respondentes são maioritariamente da área de Engenharias, 

Ciências e Tecnologia (61%). A área de Humanidades, Artes e Educação abarca 34% e os 

restantes 5% referem-se à área de Economia, Gestão e Planeamento.  

Figura 3.3 - Formação inicial (licenciatura) 

Pergunta 17 – área de investigação actual

Conforme se pode observar na Figura 3.3 e comparando com a Figura 3.4 a distribuição é 

semelhante: o sector das humanidades, artes e educação abarca a mesma frequência dos 

inquiridos (34%), há uma diminuição do sector das engenharias, ciências e tecnologias 

(61% na formação inicial e 59% na área de investigação actual) e um aumento no sector 

designado por economia, gestão e planeamento (de 5% para 9%).       

Figura 3.4 - Área de investigação actual 
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Pergunta 18 – Pertença a centros de investigação

Quando inquiridos sobre se investigavam no âmbito de algum centro de investigação, 18% 

dos respondentes não assinalaram qualquer centro de investigação, enquanto que 81% dos 

indicaram centros que pertencem à UA e 1% centros exteriores a esta Universidade. De 

notar a existência de quatro pessoas que indicaram pertencer a dois centros da UA (ver 

Figura 3.5). 

Figura 3.5 - Pertença a centros de investigação 

Quando observamos como é a distribuição dos respondentes pelos centros de investigação 

(Figura 3.6) verificamos que todas as 18 unidades de investigação da U.A. estão 

representadas, excepto o CLC. Para uma descodificação dos centros de investigação 

poderá ser consultado o Erro! A origem da referência não foi encontrada.. De notar que 

quatro centros de investigação (CDTFF, CESAM, CICECO e CCPSF) abarcam 53,97% 

das respostas dadas.  
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Figura 3.6 - Distribuição pelos centros de investigação da UA 
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3.4 Método de recolha de dados 

Como já referimos, o instrumento de recolha de dados consistiu num questionário que, 

conforme se pode observar no Erro! A origem da referência não foi encontrada., é 

constituído por cinco secções: 

• a primeira secção começa por recolher a opinião, dos professores e/ou 

investigadores, sobre o que é a gestão do conhecimento. De seguida procuramos 

recolher dados sobre o grau de concordância entre duas definições de gestão do 

conhecimento; 

• a segunda secção pretende identificar as barreiras e as condições facilitadoras na 

recolha, criação e partilha/disseminação do conhecimento, (segundo a percepção 

dos inquiridos); 

• a terceira secção procura identificar as principais acções/estratégias, na recolha, 

criação e partilha/disseminação do conhecimento; nesta secção também se procura 

obter a opinião sobre o grau de eficácia na utilização das tecnologias de informação 

e comunicação na organização dos inquiridos e quais as que são consideradas mais 

eficazes; 

• a quarta secção solicita-se o grau de concordância sobre se o conhecimento é um 

bem privado/individual, um bem da organização ou um bem da sociedade/bem 

público; deixamos espaço para a indicação de uma outra hipótese; 

• a quinta secção procura elementos caracterizadores dos respondentes, não só no 

aspecto demográfico, mas também quando à sua experiência com a Internet, a sua 

formação, área de investigação actual e pertença a centros de investigação. 

A construção do questionário 

O questionário baseia-se na revisão bibliográfica, feita previamente, utilizando mesmo 

algumas questões de estudos empíricos aplicados a diferentes tipos de organizações. Deste 

modo, para captar a percepção dos investigadores sobre a gestão do conhecimento, 
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optamos por duas questões. Na primeira questão era solicitada uma resposta textual 

(aberta), com a qual pretendíamos saber a opinião do respondente sobre o que é a gestão do 

conhecimento no âmbito do seu trabalho de investigação. Ao colocar esta pergunta logo no 

início procuramos ainda dar ao inquirido um enquadramento do tema questionário.    

A segunda pergunta foi reproduzida do questionário utilizado no estudo de Zhou e Fink 

(2003), com a escala de Likert modificada (de 7 para 5 níveis). Estes autores conduziram 

um inquérito a grandes empresas públicas e privadas, na Austrália. Nesta questão são 

apresentadas duas definições de gestão do conhecimento e solicita-se que o respondente 

assinale na escala o seu grau de concordância com cada uma delas. De notar que não se 

pede uma escolha entre as duas, mas sim se concorda ou discorda com cada e em que nível 

está essa posição. Estes autores referem que as duas definições não são opostas, mas 

complementares. 

Neste inquérito de Zhou e Fink (2003) era apresentada uma terceira opção, para o caso do 

respondente não concordar com as definições apresentadas, este poder dar a sua própria 

definição. No presente inquérito optamos por pedir esta definição na primeira pergunta; 

pareceu-nos mais apropriada esta forma, se pretendermos ter uma resposta menos 

condicionada e mais rica de conteúdo.         

A segunda secção do questionário é constituída pelas perguntas 3,4,5,6,7 e 8. Pretende-se 

identificar as barreiras e os facilitadores nas actividades de recolha, criação e 

disseminação/partilha de conhecimento. As perguntas são semiabertas, ou seja, é solicitado 

que sejam assinaladas os dois principais factores de uma lista apresentada, sendo também 

possível acrescentar outros que não constem, mas que o respondente considere mais 

relevantes. Estas pequenas listas foram construídas a partir da prévia revisão bibliográfica 

e dos resultados do pré teste. 

A terceira secção era constituída por três questões: na pergunta nove solicitamos que nos 

indicassem, por ordem de eficácia, as três principais estratégias/acções utilizadas pelos 

investigadores nas actividades de recolha, criação e disseminação de conhecimento; de 

igual modo era dada a opção de indicação de estratégias para além da lista de opções 
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fornecida. Com a pergunta dez pretende-se indagar qual a percepção sobre o grau de 

eficácia das diversas tecnologias de comunicação e informação (TIC), na organização do 

inquirido. Na pergunta seguinte pede-se aos inquiridos que indiquem as três TIC que 

consideram mais eficazes, no âmbito do seu trabalho.  

A pergunta doze pretende obter a opinião sobre como o conhecimento é encarado; é pedido 

que o inquirido assinale em que grau concorda ou discorda sobre três afirmações: 

1. o conhecimento científico é um bem privado/individual; 

2. o conhecimento científico é um bem da organização; 

3. o conhecimento científico é um bem da sociedade/bem público. 

Também para esta questão havia a possibilidade do inquirido acrescentar outra hipótese. 

As restantes questões serviram para caracterizar a amostra, conforme exposto no ponto 3 

deste capítulo. 

Procuramos elaborar as perguntas de modo a facilitar a sua compreensão por indivíduos de 

diversas formações, evitando linguagem conotada com algum grupo específico. Outra das 

preocupações consistiu em conseguir que o mesmo tivesse uma simplicidade visual, com 

espaços bem identificados para o preenchimento das respostas.  

3.5 Tratamento dos dados  

Iniciamos pela leitura, interpretação e classificação das respostas da pergunta 1, (opinião 

do respondente sobre o que é a gestão do conhecimento). Fez-se uma categorização 

segundo a seguinte grelha: 

Respostas classificadas segundo cada uma das definições: 

1 
A gestão do conhecimento consiste em gerir os processos e a estrutura da 
organização incluindo as infra-estruturas das tecnologias de informação. 

2 
A gestão do conhecimento consiste em desenvolver uma cultura do conhecimento, 
de modo a disponibilizar um uso eficaz do conhecimento da organização. 

3 Ambas as vertentes 
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Após a análise de conteúdo e categorização foi calculada a frequência com que os 

inquiridos citavam cada uma das categorias. Na prática, analisávamos cada uma das 

respostas na perspectiva de em qual das duas definições de conhecimento se poderia 

enquadrar. Verificamos que algumas das definições propostas pelos inquiridos abarcavam 

as duas vertentes o que nos levou a criar uma terceira categoria. Em seguida, procedemos à 

visualização dos resultados de modo a facilitar a sua interpretação, análise descritiva e 

discussão.   

De um modo geral, as restantes respostas resultavam de perguntas fechadas, recebendo um 

tratamento mais simples dos dados daí resultantes. Algumas destas questões permitiam 

acrescentar itens para além dos apresentados, sendo desta forma alvo de um tratamento um 

pouco diferente; na parte da resposta fechada era usada a pré-codificação; na parte da 

resposta aberta analisamos cada resposta dada verificando se poderia ser incluída nas 

categorias da lista fornecida ou se era necessário criar um novo item, dando assim origem a 

uma nova categoria. Resumidamente podemos dizer que as respostas fechadas 

(previamente codificadas) foram sujeitas a uma análise descritiva das frequências; as 

perguntas semi-abertas  tiveram um tratamento similar, mas obrigando a uma codificação 

dos novos itens identificados.   

Parece-nos que o método de recolha e tratamento de dados utilizados serviram os nossos 

objectivos classificatórios e descritivos. Cada resposta, á primeira pergunta (questão 

aberta) foi sujeita a uma análise, interpretação e codificação. Esta é uma tarefa que pode 

trazer dificuldades, visto qualquer conteúdo ser susceptível de diferentes interpretações. A 

análise de conteúdo permite descrever os dados de modo sintético e simplificado 

(Murteira, 1993). 
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3.6 Resultados 

O presente ponto deste capítulo apresenta os resultados obtidos sobre:   

- percepção sobre o conceito gestão do conhecimento e grau de concordância sobre 

duas definições apresentadas;  

- factores indicados como inibidores e facilitadores, na recolha, criação e disseminação 

do conhecimento; 

- principais estratégias/acções usadas pelos investigadores nestas actividades; 

- eficácia da utilização das tecnologias de informação e comunicação (TIC) e quais as 

consideradas mais eficazes para as actividades de investigação; 

- percepção sobre a natureza do conhecimento científico. 

Para uma maior facilidade de leitura os resultados serão apresentados da seguinte forma: 

1- transcrição de cada pergunta do questionário; 

2- apresentação gráfica dos resultados; 

3- no Erro! A origem da referência não foi encontrada. estão os resultados que 

serviram de base para a elaboração dos gráficos. 
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3.6.1 Definição de Gestão do Conhecimento 

Pergunta 1  Opinião do respondente sobre o que é a gestão do conhecimento  

Tendo em conta o seu trabalho, na sua opinião, o que é gestão do conhecimento? 

Quando inquiridos sobre o que é a gestão do conhecimento, tendo em conta o seu trabalho, 

dos 152 questionários preenchidos obtivemos 104 respostas a esta questão. Feita a análise 

de conteúdo e categorização os resultados foram os seguintes:     

•  gerir processos e estruturas……………………… 39,42% 
•  desenvolver uma cultura de conhecimento……… 28,85% 
•  ambas as vertentes……………………………….. 31,73% 

Na Figura 3.7 está feita a visualização destes resultados. 

Figura 3.7 - Opinião do respondente sobre o que é a gestão do conhecimento 
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Pergunta 2  
Grau de concordância com duas diferentes definições de gestão de 

conhecimento  

Em que extensão concorda com as seguintes definições de gestão do conhecimento. 

1=concordo totalmente 
A Gestão do Conhecimento é: 

5 =discordo totalmente 

A gestão do conhecimento consiste em gerir os processos e a 

estrutura da organização incluindo as infra-estruturas das 

tecnologias de informação. 

1 2 3 4 5 

A gestão do conhecimento consiste em desenvolver uma cultura 

do conhecimento, de modo a disponibilizar um uso eficaz do 

conhecimento da organização. 

1 2 3 4 5 

Conforme se pode observar na Figura 3.8 os inquiridos concordaram mais fortemente com 

a proposta de que a gestão do conhecimento estava relacionada com uma cultura.    

Figura 3.8 - Grau de concordância com duas diferentes definições de GC 
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Observando a Figura 3.8 verifica-se que apesar de haver uma mais forte concordância 

sobre a proposta de que a gestão do conhecimento estar relacionada com uma cultura de 

conhecimento, isto não exclui a significativa concordância com a proposta de que a gestão 

do conhecimento deve passar pela gestão dos processos, das infra-estruturas e da estrutura 

organizacional. 

A escala de Likert utilizada varia entre 1 e 5 e os valores obtidos para a média e desvio-

padrão foram respectivamente: 

Média Ponto 
médio 

Desvio 
padrão

P2.1 A gestão do conhecimento é: ….. estrutura… 2,82 2,5 1,09 
P2.2 A gestão do conhecimento é: ….. cultura…… 2,47 2,5 1,31 

Se observarmos apenas os escalões 1 e 2 (concordo totalmente e concordo) verificamos a 

proposta de que a gestão do conhecimento consiste em desenvolver uma cultura do 

conhecimento, de modo a disponibilizar um uso eficaz do conhecimento na organização é 

fortemente apoiada, recebendo aproximadamente 59% das respostas. Mas tal não invalida 

a posição dos inquiridos sobre a sua concordância (39%) sobre as tarefas inerentes à gestão 

do conhecimento que consistem em gerir os processos e a estrutura da organização, 

incluindo as infra-estruturas das tecnologias de informação.     

O coeficiente de correlação de Pearson entre as duas variáveis é de 0,227 (está entre 0 e 1, 

o que significa que a correlação é positiva).  
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3.6.2 Factores inibidores (barreiras) 

Pergunta 3  Barreiras à recolha de conhecimento 

Na sua actividade de investigador, precisa de recolher conhecimento. Quais são as duas principais 

barreiras que as pessoas, em sua opinião, têm encontrado para este efeito? 

De um total de 294 respostas, em 304 possíveis, aproximadamente 37% indicaram a falta 

de tempo como sendo a barreira principal à recolha de conhecimento (ver na Figura 3.9). A 

dificuldade de lidar com excesso de informação foi a segunda causa indicada (31%), 

seguida de ausência de repositório actualizado (21%) e barreiras departamentais (5%). 

Outras barreiras foram indicadas (6%) das quais se assinala, como exemplos, a falta de um 

sistema amigável (user-friendly) e a ausência de espaços informais de discussão. 

Figura 3.9 - Barreiras à recolha 
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Pergunta 4  Barreiras à criação de conhecimento 

Na sua opinião quais são as duas principais barreiras à criação de conhecimento? 

De um total de 294 respostas, em 304 possíveis, aproximadamente 24% indicaram o 

horário de docência como sendo a barreira principal à criação de conhecimento (ver na 

Figura 3.10); 22% das respostas identificaram-se com a ideia de que a burocracia mata a 

criação de conhecimento, enquanto que o deficiente acesso a redes internacionais abarcou 

17%. A falta de recompensas monetárias (12%), deficientes infraestruturas e o deficiente 

acesso a redes nacionais (8%) são também apontadas. Outras barreiras à criação de 

conhecimento foram indicadas (6%) das quais se assinala, como exemplos o contexto 

social (desvalorização do conhecimento) e a percepção de estarmos sozinhos no processo. 

Figura 3.10 - Barreiras à criação 
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Pergunta 5  Barreiras à partilha de conhecimento 

Na sua opinião quais são as duas principais barreiras na partilha/disseminação de conhecimento? 

De um total de 288 respostas, em 304 possíveis, aproximadamente 39% indicaram a 

cultura de trabalhar sozinhos como sendo a barreira principal à partilha/disseminação de 

conhecimento (ver na Figura 3.11); 27% das respostas identificam a falta de motivação 

para partilhar e disseminar o conhecimento, enquanto que o medo de usurpação dos temas 

(17%) e a qualificação desadequada das pessoas (11%) foram indicados como barreiras. 

Outras barreiras à partilha de conhecimento foram indicadas (6%) das quais se assinala, 

como exemplos a falta de tempo e de financiamento. 

Figura 3.11 - Barreiras à disseminação 
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3.6.3 Factores facilitadores 

Pergunta 6  Facilitadores à recolha de conhecimento 

Indique as duas principais condições, ligadas à gestão do conhecimento, que possam facilitar a 
recolha de conhecimento. 

De um total de 298 respostas, em 304 possíveis, aproximadamente 36% indicaram a 

existência de portais temáticos como sendo o principal facilitador à recolha de 

conhecimento (ver na Figura 3.12); 35% das respostas identificam o acesso livre às 

publicações científicas, enquanto que a existência de páginas amarelas sobre “quem sabe o 

quê” (17%) e de um serviço de gestão de conhecimento (13%) foram indicados como 

facilitadores. Outros facilitadores à recolha de conhecimento foram indicadas (1%) dos 

quais se assinala, como exemplos a cultura do colectivo e a existência de banco de dados. 

Figura 3.12 - Condições facilitadoras à recolha 

 “ 
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Pergunta 7  Facilitadores à criação de conhecimento 

Indique as duas principais condições que possam facilitar a criação de conhecimento. 

De um total de 300 respostas, em 304 possíveis, aproximadamente 35% indicaram a 

simplificação das burocracias dos financiamentos como sendo o principal facilitador à 

criação de conhecimento (ver na Figura 3.13); 26% das respostas identificam a confiança 

entre as pessoas e as organizações, enquanto que a existência de avaliação dos resultados e 

impactos (25%) e a necessidade de uma valorização do risco e do fracasso (11%) foram 

indicados como facilitadores. Outros facilitadores à criação de conhecimento foram 

apresentados (2%) das quais se assinala, como exemplos, a valorização do impacto do 

conhecimento e a criação de conhecimento ser um processo partilhado em grupo e em 

rede. 

Figura 3.13 - Condições facilitadoras à criação 
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Pergunta 8  Facilitadores à partilha/disseminação de conhecimento 

Indique as duas principais condições que possam facilitar a partilha/disseminação de 
conhecimento. 

De um total de 299 respostas, em 304 possíveis, aproximadamente 41% indicaram a 

valorização pela indústria e sociedade como sendo o principal facilitador à 

partilha/disseminação de conhecimento (ver na Figura 3.14); 38% das respostas 

identificam a existência de rotinas de partilha e disseminação, enquanto que recompensas 

monetárias à criação de conhecimento (13%) e a simplificação do patenteamento (5%) 

foram indicados como facilitadores. Outros facilitadores à partilha de conhecimento foram 

apresentados (2%) das quais se assinala, como exemplos a criação de redes de trabalho 

científico, interdisciplinar e inter universitário, bem como o encorajamento da existência 

de uma cultura de disseminação de conhecimento.  

Figura 3.14 - Condições facilitadoras da disseminação 
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3.6.4 Estratégias/acções usadas pelos investigadores 

Estratégias/acções para a recolha 

Pergunta 9  Estratégias/acções para a recolha de conhecimento 

Na sua organização, os investigadores usam estratégias/acções para a recolha, criação e 
disseminação do conhecimento. 

1ª mais eficaz  Estratégias/acções para a recolha de conhecimento 

De um total de 135 respostas, em 304 possíveis, aproximadamente 33% indicaram a leitura 

de artigos científicos (on-line) como sendo a principal estratégia para a recolha de 

conhecimento (ver na Figura 3.15); 29% das respostas identificam a leitura de artigos 

científicos (em papel), enquanto que a participação em redes de investigação (14%), a ida a 

congressos (10%), as conversas com outros investigadores (9%) e a participação em 

unidades de investigação (3%) foram indicados como estratégias eficazes. Outros 

facilitadores à partilha de conhecimento foram apresentados das quais se assinala, como 

exemplos a utilização de bases de dados/ tipo Web of Science, a publicação de artigos em 

revistas científicas, bem como o uso e-mail.  

Figura 3.15 - Estratégias/acções para a recolha (1ª mais eficaz) 
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2ª mais eficaz  Estratégias/acções para a recolha de conhecimento 

De um total de 133 respostas, em 304 possíveis, aproximadamente 23% indicaram a leitura 

de artigos científicos (on-line) como sendo a 2º estratégia mais eficaz para a recolha de 

conhecimento (ver na Figura 3.16); 20% das respostas identificam as conversas com outros 

investigadores, 20% a leitura de artigos científicos – em papel e a ida a congressos (14%), 

enquanto que a participação em unidades de investigação (12%) e participação em redes de 

investigação (10%) foram indicados como estratégias eficazes. O uso de e-mail recolheu 

2% das respostas 

Figura 3.16 - Estratégias/acções para a recolha (2ª mais eficaz) 
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3ª mais eficaz  Estratégias/acções para a recolha de conhecimento 

De um total de 133 respostas, em 304 possíveis, aproximadamente 31% indicaram a ida a 

congressos como sendo a 3º estratégia mais eficaz para a recolha de conhecimento (ver a 

Figura 3.17); 14% das respostas identificam a ida a congressos, enquanto que as conversas 

com outros investigadores (21%), a participação em redes de investigação (16%), leitura de 

artigos científicos – em papel (9%), a leitura de artigos científicos – on-line (8%), a 

participação em unidades de investigação (8%) e o uso de e-mail (5%) foram indicados 

como estratégias eficazes. A utilização de motores de pesquisa científica e as visitas/ 

contactos com empresas foram também outras estratégias apontadas. 

Figura 3.17 - Estratégias/acções para a recolha (3ª mais eficaz) 
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Total  Estratégias/acções para a recolha de conhecimento 

Ao observarmos a Figura 3.18 sobre o total das estratégias para a recolha de conhecimento 

podemos dizer que a leitura de artigos científicos – on-line (22%) foi a estratégia mais 

indicada. A leitura de artigos científicos – em papel (19%), a ida a congressos (18%), as 

conversas com outros investigadores (17%), a participação em redes de investigação a 

(13%), a participação em unidades de investigação (8%) e o uso de e-mail (3%) foram as 

estratégias seguintes indicadas como sendo eficazes para a recolha de conhecimento. A 

utilização de motores de pesquisa científica e as visitas/ contactos com empresas foram 

também outras estratégias apontadas.  

Figura 3.18 - Total das estratégias para recolha 
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Estratégias/acções para a criação  

1ª mais eficaz  Estratégias/acções para a criação de conhecimento 

De um total de 135 respostas, em 304 possíveis, aproximadamente 40% indicaram a 

participação em unidades de investigação como sendo a 1º estratégia mais eficaz para a 

criação de conhecimento (ver na Figura 3.19); 26% das respostas identificam a 

participação em redes de investigação, enquanto que as conversas com outros 

investigadores (18%), a leitura de artigos científicos – on-line (7%), a leitura de artigos 

científicos – em papel (4%), e a ida a congressos (2%) foram indicados como estratégias 

eficazes. Outros facilitadores à partilha de conhecimento foram apresentados dos quais se 

assinala, como exemplo a estadia em centros de investigação.  

Figura 3.19 - Estratégias/acções para a criação (1ª mais eficaz) 
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2ª mais eficaz  Estratégias/acções para a criação de conhecimento 

De um total de 133 respostas, em 304 possíveis, aproximadamente 33% indicaram a 

participação em redes de investigação como sendo a 2ª estratégia mais eficaz para a criação 

de conhecimento (ver na Figura 3.20); 17% das respostas identificam a participação em 

unidades de investigação, enquanto que as conversas com outros investigadores (17%), a 

ida a congressos (16%), a leitura de artigos científicos – em papel (9%), e a leitura de 

artigos científicos – on-line (5%) foram indicados como estratégias eficazes. Os contactos 

com empresas foram outras estratégias sugeridas pelos inquiridos. 

Figura 3.20 - Estratégias/acções para a criação (2ª mais eficaz) 
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3ª Mais eficaz  Estratégias/acções para a criação de conhecimento 

De um total de 128 respostas, em 304 possíveis, aproximadamente 33% indicaram as 

conversas com outros investigadores como sendo a 3ª estratégia mais eficaz para a criação 

de conhecimento (ver na Figura 3.21); 13% das respostas identificam a leitura de artigos 

científicos – on-line enquanto que a participação em redes de investigação (12%), a ida a 

congressos (12%), a participação em unidades de investigação (9%), e o uso de e-mail

(6%) foram indicados como estratégias eficazes. Foram indicadas ainda outras estratégias: 

a criação de projectos de investigação e a consulta de teses de doutoramento e mestrado. 

Figura 3.21 - Estratégias/acções para a criação (3ª mais eficaz) 
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Total  Estratégias/acções para a criação de conhecimento 

Ao observarmos a Figura 3.22 sobre o total das estratégias para a criação de conhecimento 

podemos dizer que a participação em redes de investigação foi a estratégia mais indicada 

(24%). A participação em unidades de investigação (23%), as conversas com outros 

investigadores (23%), a ida a congressos (10%), a leitura de artigos científicos – em papel 

(9%), a leitura de artigos científicos – on-line (8%) e o uso de e-mail (3%) foram as 

estratégias seguintes indicadas como sendo eficazes para a criação de conhecimento. A 

utilização de motores de pesquisa científica e as visitas/contactos com empresas foram 

também outras estratégias apontadas.  

Figura 3.22 - Total das estratégias para a criação 
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Estratégias/acções para a disseminação 

1ª mais eficaz  Estratégias/acções para a disseminação de conhecimento 

De um total de 133 respostas, em 304 possíveis, aproximadamente 56% indicaram a ida a 

congressos como sendo a 1º estratégia mais eficaz para a disseminação de conhecimento 

(ver na Figura 3.23); 11% das respostas identificam a participação em redes de 

investigação, enquanto que a leitura de artigos científicos – on-line (10%), a publicação de 

artigos em revistas científicas (7%), a leitura de artigos científicos – em papel (5%), e as 

conversas com outros investigadores (5%), o uso de e-mail (3%) e a participação em 

unidades de investigação (2%) foram indicados como estratégias eficazes 

Figura 3.23 - Estratégias/acções para a disseminação (1ª mais eficaz) 
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2ª mais eficaz  Estratégias/acções para a disseminação de conhecimento 

De um total de 133 respostas, em 304 possíveis, aproximadamente 23% indicaram a ida a 

congressos como sendo a 2º estratégia mais eficaz para a disseminação de conhecimento 

(ver na Figura 3.24); 22% das respostas identificam a participação em redes de 

investigação, enquanto que as conversas com outros investigadores (15%), a leitura de 

artigos científicos – em papel (9%), a participação em unidades de investigação (9%), e a 

publicação de artigos em revistas científicas on-line (7%), o uso de e-mail (3%) e a 

divulgação na Web (1%) foram indicados como estratégias eficazes. 

Figura 3.24 - Estratégias/acções para a disseminação (2ª mais eficaz) 
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3ª mais eficaz  Estratégias/acções para a disseminação de conhecimento 

De um total de 128 respostas, em 304 possíveis, aproximadamente 18% indicaram a 

participação em redes de investigação como sendo a 3º estratégia mais eficaz para a 

disseminação de conhecimento, a par das conversas com outros investigadores (ver na 

Figura 3.25); 16% das respostas identificam a ida a congressos, enquanto que participação 

em unidades de investigação (15%), o uso de e-mail (11%), a leitura de artigos científicos 

– on-line (9%), e a leitura de artigos científicos – em papel (7%), a publicação de artigos 

em revistas científicas (2%) e as visitas/contactos com empresas (1%) foram indicados 

como estratégias eficazes. 

Figura 3.25 - Estratégias/acções para a disseminação (3ª mais eficaz) 
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Total  Estratégias/acções para a disseminação de conhecimento 

Ao observarmos a Figura 3.26, sobre o total das estratégias para a partilha/ disseminação 

do conhecimento, podemos dizer que a ida a congressos (32%) foi a estratégia mais 

indicada. A participação em redes de investigação (17%), as conversas com outros 

investigadores (13%), a leitura de artigos científicos – on-line (9%), a participação em 

unidades de investigação (9%), Leitura de artigos científicos – em papel (7%), o uso de e-

mail (7%) foram as estratégias seguintes indicadas como sendo eficazes para a 

disseminação de conhecimento. A estadia em centros de investigação e as visitas/ 

contactos com empresas foram também outras estratégias apontadas.  

Figura 3.26 - Total das estratégias para a partilha/ disseminação 
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3.6.5 Grau de eficácia na utilização das TIC 

Utilização eficaz na organização 

Pergunta 10 Eficácia de utilização das Tecnologias de informação e comunicação (TIC) 

Do seu ponto de vista, em que grau as tecnologias de informação e comunicação (TIC) são usadas 
eficazmente na sua organização para…

As TIC são usadas de modo:

ineficaz 
pouco 

ineficaz 
neutro 

pouco 

eficaz 
eficaz   

…recolher o conhecimento 1 2 3 4 5 

…facilitar a criação de conhecimento 1 2 3 4 5 

…facilitar a partilha de conhecimento  1 2 3 4 5 

Conforme se observa na Figura 3.27 a percepção dos inquiridos sobre o grau de eficácia da 

utilização das tecnologias na organização difere de processo: é mais elevado para a recolha 

de conhecimento do que para a criação de conhecimento. 

Figura 3.27 - Eficácia da utilização das TIC na organização  
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TIC mais eficazes 

Pergunta 11  Grau de eficácia das TIC 

Agora, refira-nos a sua opinião sobre a eficácia de várias tecnologias de informação e 
comunicação para a recolha, criação e partilha/disseminação de conhecimento. 

Os respondentes indicaram que a Internet era a TIC mais eficaz para a totalidade de todos 

os processos de recolha, criação e partilha de conhecimento (34%), conforme a Figura 

3.28. Seguem-se as bases de dados (29%), o e-mail (27%), a intranet (5%), a extranet 

(4%). Os livros, revistas científicas, material escrito também foram considerados 

tecnologias de informação e comunicação. Foram ainda mencionadas as listas de difusão, a 

televisão e as networks. 

Figura 3.28 - As TIC mais eficazes para a recolha, criação e partilha de conhecimento  
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3.6.6 Conhecimento científico 

Pergunta 12  Conhecimento científico – que tipo de bem? 

Considera o conhecimento científico: 
Concordo 

fortemente    

   Discordo

fortemente 

…um bem privado/ individual    1 2 3 4 5 

…um bem da organização 1 2 3 4 5 

…um bem da sociedade/bem público 1 2 3 4 5 

Outra hipótese. Qual? 

Quando questionados em que medida concordavam sobre se consideravam o conhecimento 

científico ser um bem privado/individual, um bem da organização ou um bem da 

sociedade/bem público, os resultados foram os apresentados na Figura 3.29.  

Os respondentes concordaram fortemente com a proposta de considerar o conhecimento 

científico como um bem da sociedade, bem público (76%), de acordo com Figura 3.29, 

pagina 152. Quando inquiridos sobre se consideravam o conhecimento científico como 

bem da organização a concordância foi significativa (32%), mas a opção concordo 

fortemente já foi menor (19%). Perante a frase “o conhecimento é um bem privado e 

individual” a maioria discordou (discordo fortemente 49% e discordo 15%). 

Figura 3.29 - Conhecimento científico 



154

Capitulo 4 - Análise e discussão dos resultados 

• Introdução 

• Percepção sobre o conceito Gestão do conhecimento e grau de concordância sobre duas 

definições apresentadas  

• Factores indicados como inibidores e facilitadores, na recolha, criação e disseminação 

do conhecimento 

• Principais estratégias/acções usadas pelos investigadores nestas actividades 

• Tecnologias de informação e comunicação: eficácia da sua utilização na organização e 

quais as consideradas mais eficazes para as actividades de investigação 

• Percepção sobre a natureza do conhecimento científico 
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Introdução  

O elevado número de questionários preenchidos, bem como o rácio de respostas 

apresentadas parece indicar que os investigadores estão interessados no tema de gestão de 

conhecimento, no âmbito do seu trabalho (Tabela 4.1). Relembremos que dos 850 

questionários distribuídos se obteve uma amostra de 152, ou seja aproximadamente 18% o 

que se pode considerar elevado atendendo à falta de tempo indicada pelos investigadores e 

ao seu possível cansaço a este tipo de solicitações. Dos questionários preenchidos estes 

apresentavam-se muito completos, com aproximadamente 93% de respostas dadas. Tais 

factos podem revelar que os inquiridos consideram a gestão de conhecimento importante 

na medida que esta poderá trazer benefícios, tanto a nível individual como das 

organizações. De igual modo foi dada muita atenção, à identificação das barreiras e dos 

facilitadores à recolha, criação e disseminação de conhecimento.    

Tabela 4.1 - Rácio de respostas

Pergunta Respostas 
possíveis 

Respostas 
dadas 

Não 
respostas 

% de 
respostas 

1 152 104 48 68,42 
2 304 299 5 98,36 
3 304 294 10 96,71 

4 304 294 10 96,71 
5 304 288 16 94,74 

6 304 298 6 98,03 
7 304 300 4 98,68 

8 304 299 5 98,36 
9 1368 1191 177 87,06 

10 456 448 8 98,25 

11 456 419 37 91,89 
12 456 422 34 92,54 

Total 5016 4656 360 92,82 

De seguida, iremos fazer a análise e discussão dos resultados seguindo uma sequência 

similar à adoptada no capítulo anterior, onde os resultados foram expostos.  
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4.1 Percepções sobre o conceito gestão do conhecimento e grau 

de concordância sobre as duas definições apresentadas 

A Secção I do questionário engloba as perguntas 1 e 2. Com os resultados obtidos desta 

secção pretendemos atingir o nosso primeiro objectivo secundário, ou seja identificar a 

percepção sobre a importância da gestão do conhecimento organizacional. 

   

Os respondentes revelaram um forte interesse no tema gestão do conhecimento. A primeira 

pergunta é do tipo aberta, obrigando o respondente a reflectir e articular uma definição. 

Notamos a riqueza de conteúdo que encontramos nestas respostas. A segunda pergunta 

embora de tipo fechado obrigava a uma escolha não exclusiva. As pessoas manifestaram o 

seu grau de concordância ou discordância com cada uma das definições propostas. 

O que é a gestão de conhecimento?

Pergunta 1 

Como já foi referido esta questão foi colocada logo no início com o propósito de dar ao 

inquirido um enquadramento do tema do questionário. As 104 respostas textuais foram 

lidas, interpretadas e sujeitas a uma análise de conteúdo. A riqueza das respostas sofreu 

uma redução aquando da sua categorização. Após a classificação nas três categorias, 

verificamos que a sua distribuição era a seguinte: 39,5% das respostas consideravam a 

gestão do conhecimento se situava na vertente da gestão dos processos e das infra-

estruturas das tecnologias de informação, enquanto que as respostas que se identificavam 

mais com a gestão do conhecimento como estando ligada ao desenvolvimento de uma 

cultura do conhecimento, com vista a disponibilizar o seu uso eficaz tinham uma 

frequência a rondar os 29%. De notar que 32% das respostas foram classificadas como se 

referindo a estas duas vertentes.  
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Parece-nos que estes resultados indicam que os inquiridos consideram, de um modo geral, 

que sem a adequada gestão dos processos, da estrutura e infra-estrutura o desenvolvimento 

de uma cultura de conhecimento pode não ter uma base sólida para se consolidar. 

Grau de concordância com duas definições de gestão de conhecimento?

Pergunta 2 

Relativamente à segunda questão, os respondentes concordaram fortemente com as duas 

definições de gestão de conhecimento apresentadas, mas revelaram um maior grau de 

concordância com aquela que se refere ao desenvolvimento de uma cultura do 

conhecimento, de modo a disponibilizar um uso eficaz do conhecimento da organização. 

Apesar de também concordarem com a definição de gestão de conhecimento que se 

focaliza na gestão dos processos e da estrutura, incluindo as infra-estruturas das 

tecnologias de informação o seu grau de concordância é menor. 

Fazemos notar que a nossa questão não pedia uma escolha entre ambas, mas sim a posição 

do inquirido face às duas definições. Decorre deste facto que os inquiridos concordaram 

com as duas, mas a níveis diferentes, ou seja, as definições são complementares. Isto pode 

indiciar que sofisticadas tecnologias de partilha de conhecimento podem ter um fraco 

desempenho se não estiverem suportadas por uma cultura de partilha de conhecimento. 

Se compararmos os resultados desta questão com os obtidos no estudo de Zhou e Fink 

(2003) verificamos que de um modo geral estão consistentes, visto ambos concordarem em 

maior grau com a definição da gestão do conhecimento na óptica da cultura do 

conhecimento do que na perspectiva da gestão de processos e estrutura.  

Numa breve comparação dos resultados entre a primeira e segunda questão, poderá parecer 

existir uma contradição. Contudo, é necessário compreender que as perguntas são 

diferentes; na primeira pergunta indagamos o que é a gestão do conhecimento, enquanto 

que na segunda questão é solicitado que os inquiridos se posicionem face a duas 

definições. A primeira questão pode induzir as pessoas a pensar nos processos básicos 
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associados à gestão do conhecimento, enquanto que na segunda elas se podem posicionar 

no que talvez possa ser considerado uma gestão de conhecimento eficaz. Também não 

devemos esquecer que o tratamento das respostas é diferente. No primeiro caso a resposta 

é textual, muito rica de conteúdo e sofreu uma análise de conteúdo e uma categorização.  

No segundo caso a resposta situa-se numa escala que pretende dar o seu grau de 

concordância ou discordância.  

4.2 Factores indicados como inibidores e facilitadores, na 

recolha, criação e disseminação do conhecimento 

Os resultados obtidos da Secção II do questionário, ou seja os dados recolhidos das 

respostas às perguntas 3,4,5,6,7 e 8, permitem identificar quais os factores que os 

investigadores consideram ser as principais barreiras e facilitadores às actividades de 

recolha, criação e disseminação do conhecimento. Relembremos que este é o principal 

objectivo deste estudo justificando assim uma análise mais pormenorizada destes 

resultados. Iniciaremos pelos factores inibidores seguido pelos factores facilitadores e no 

final apresentamos uma matriz com a síntese destes resultados. 

Factores inibidores

Pergunta 3 – Factores inibidores, para a recolha de conhecimento 

Como o conhecimento científico se constrói sobre o conhecimento passado, a recolha de 

conhecimento torna-se fundamental para que a criação de conhecimento possa ocorrer. Os 

investigadores, quando inquiridos sobre quais eram as principais barreiras a esta 

actividade, invocaram a falta de tempo disponível como sendo o principal entrave. A 

dificuldade de lidar com o excesso de informação apareceu em segundo lugar; esta barreira 

poderá também ajudar a reforçar a primeira barreira, ou seja, como os investigadores 
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sentem que a sua deficiente capacidade de lidar com informação em demasia os obriga a 

despender mais tempo para a seleccionar.  

A ausência de um repositório actualizado é invocada em terceiro lugar, como barreira à 

recolha de conhecimento. Tal parece indiciar que se existisse na organização uma 

compilação organizada, nos temas relevantes à criação de conhecimento dessa 

organização, se poderia minorar as outras barreiras (falta de tempo e dificuldade de lidar 

com excesso de informação).  

As barreiras departamentais também são invocadas, mas numa pequena percentagem (5%). 

Talvez tal facto se deva à concentração dos diversos departamentos da Universidade de 

Aveiro que facilitam a quebra destas barreiras. Esta concentração geográfica pode 

constituir uma vantagem competitiva desta Universidade, visto facilitar a interacção entre 

as pessoas com diferentes competências. 

De notar, ainda, que para além dos inquiridos assinalarem as barreiras de uma lista 

apresentada, indicaram outras que não constavam desta lista, como por exemplo a ausência 

de espaços informais de discussão e a falta de um sistema de recolha de conhecimento, de 

utilização amigável.   

Pergunta 4 – Factores inibidores, para a criação de conhecimento 

A principal barreira à criação de conhecimento invocada pelos investigadores é o horário 

de docência, argumento que está na mesma linha da falta de tempo invocado para a recolha 

de conhecimento.  

A burocracia aparece em segundo lugar como obstáculo à criação de conhecimento. Os 

investigadores identificaram-se fortemente (22%) com a frase apresentada – a burocracia 

mata a criação de conhecimento – talvez porque sintam que as suas competências não estão 

vocacionadas para estas actividades ou mesmo que estas lhes subtraiem tempo às 

actividades directamente ligadas à investigação.   
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O acesso deficiente a redes internacionais é apresentado como terceiro factor, denotando 

uma vontade de alargar a sua participação a redes de âmbito internacional.  

A falta de recompensas monetárias e deficientes infraestruturas aparecem com uma 

frequência semelhante, mas só na quarta e quinta posição, o que revela que as motivações 

para a criação de conhecimento não se cingem às condições físicas e monetárias. O 

deficiente acesso a redes nacionais também é invocado, o que se revela estranho se 

pensarmos no tamanho geográfico do país. Parece que razões culturais traduzidas em fraca 

propensão para a abertura e colaboração de trabalho em rede possam explicar esta 

deficiência. A tendência para o isolamento e desconfiança poderão explicar este deficiente 

acesso às redes nacionais de investigação. 

Pergunta 5 – Factores inibidores, para a partilha/disseminação de conhecimento 

Há uma elevada percepção de que a cultura de trabalhar sozinhos é a principal barreira à 

partilha e disseminação do conhecimento.  

A falta de motivação para partilhar e disseminar parece explicar a pouca propensão para 

investir nestas actividades. Não há a percepção dos benefícios que elas poderão 

proporcionar, logo isto acaba por se constituir numa barreira.   

Em terceiro lugar é indicado como obstáculo o medo de usurpação dos temas, o que pode 

revelar a dificuldade de equilibrar a concorrência e a colaboração necessárias à criação de 

conhecimento. 

     

A qualificação desadequada das pessoas para efectuarem estas actividades foi indicada por 

uma pequena percentagem dos inquiridos. Foram ainda apresentadas como barreiras a falta 

de tempo e de financiamento para executar estas actividades. 
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Factores facilitadores

Pergunta 6 – Factores facilitadores, para a recolha de conhecimento 

A existência de portais temáticos foi a principal condição indicada como sendo um 

facilitador à recolha de conhecimento. Isto reforça a posição dos investigadores sobre a 

necessidade de sistematização e fácil acesso ao conhecimento produzido na sua área como 

uma grande ajuda nas suas tarefas de recolha de conhecimento. 

O acesso livre às publicações científicas é invocado como a segunda condição para a fácil 

recolha de conhecimento. Os investigadores indicaram que a ajuda também poderá vir da 

existência de páginas amarelas sobre “quem sabe o quê”. De notar que muitas vezes esta 

informação é obtida de forma informal, o que não se pode dizer que seja menos eficaz.  

Pergunta 7 – Factores facilitadores, para a criação de conhecimento 

Parece que a simplificação das burocracias inerentes aos financiamentos à investigação 

seria um auxílio muito apreciado pelos investigadores que teriam assim mais tempo para se 

concentrarem na criação de conhecimento.  

A construção de confiança entre as pessoas e as organizações revela-se, na opinião dos 

inquiridos, um grande facilitador da criação de conhecimento. Tal facto não é de estranhar, 

sabendo que a criação de conhecimento depende das pessoas e das suas ligações. A 

confiança é assim o cimento que amarra as redes; mesmo nas redes virtuais estas carecem 

de interacção face-a-face para se tornarem robustas. 

A avaliação dos resultados e impactos da criação de conhecimento é encarada pelos 

investigadores como um incentivo e facilitador para criar conhecimento. 
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A valorização do risco e do fracasso poderia ser uma ajuda para a criação de 

conhecimento. Isto é particularmente relevante na sociedade portuguesa, onde as pessoas 

se retraem, preferindo não correr riscos para evitar o fracasso. Não se encara o fracasso 

como aprendizagem, nem se analisam as razões do fracasso que podem dar pistas muito 

úteis para o evitar, em situações semelhantes. 

      

Pergunta 8 – Factores facilitadores, para a partilha/disseminação de conhecimento 

A valorização do conhecimento pela indústria/serviços e pela sociedade em geral foi o 

facilitador mais indicado para a partilha/disseminação do conhecimento. Os inquiridos 

consideram que deveria haver rotinas de partilha e disseminação para que esta actividade 

fosse fomentada. Em terceiro lugar aparece a indicação de que estas actividades deveriam 

ser recompensadas monetariamente. 

A simplificação de patenteamento também constitui um facilitador. Para além destes 

factores, alguns inquiridos consideraram que deveria ser encorajada uma cultura de 

disseminação de conhecimento, para que esta actividade surgisse de forma natural.     

Resumindo, os inquiridos identificaram claramente os factores que consideram 

constituírem barreiras, bem como os facilitadores em cada uma das actividades (recolha, 

criação e disseminação/partilha de conhecimento) no âmbito do seu trabalho de 

investigação. Para uma facilidade de visualização global destes resultados optamos por os 

apresentar na Tabela 4.2. 
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Tabela 4.2 - Resumo das principais barreiras e facilitadores  

Actividades Principais Barreiras Principais facilitadores 

Recolha  

• Falta de tempo 

• Dificuldade de lidar com 

excesso de informação 

• Ausência de um repositório 

actualizado 

• Barreiras departamentais  

• Existência de portais temáticos 

• Acesso livre às publicações 

científicas 

• Páginas amarelas sobre “quem sabe 

o quê” 

• Existência de um serviço de gestão 

do conhecimento 

Criação 

• Horário de docência 

• Burocracia mata a criação 

• Deficiente acesso a redes 

internacionais 

• Falta de recompensas 

monetárias 

• Simplificação das burocracias dos 

financiamentos 

• Confiança entre as pessoas e as 

organizações 

• Avaliação dos resultados e dos 

impactos 

• Valorização do risco e do fracasso  

Disseminação 

• Cultura de trabalhar sozinhos 

• Falta de motivação 

• Medo de usurpação dos temas 

• Qualificação desadequada das 

pessoas 

• Valorização pela indústria, serviços 

e sociedade 

• Recompensas monetárias 

• Simplificação de patenteamento 

As barreiras apontadas são de natureza diversa. Poderíamos numa primeira discussão 

considerar que existem barreiras de ordem individual (ex. dificuldade de lidar com excesso 

de informação) e outras de ordem organizacional (ex. ausência de um repositório 

actualizado); este tipo de classificação sugere que a gestão de conhecimento pode ter uma 

acção directa sobre as barreiras organizacionais enquanto que sobre as barreiras de ordem 

individual esse controle é mais limitado. 
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De acordo com Kakabadse N., Kouzmin, A. & Kakabadse A. (2001) não é surpreendente a 

existência de uma grande variedade de barreiras a que a gestão de conhecimento deve dar 

atenção. Tal facto deve-se não só à natureza do conhecimento, como à variedade de 

contextos, das estruturas organizacionais e das diversas motivações individuais que 

constituem as organizações. Este autor considera que as quatro categorias de barreiras à 

gestão de conhecimento (pessoas, gestão, estrutura e conhecimento) podem ajudar à sua 

sistematização. Estas categorias resultaram de um estudo da Universidade de Granfield 

(Murray, 1998) que procurou identificar as barreiras à gestão do conhecimento na Europa 

(Tabela 4.3).  

Tabela 4.3 - Barreiras à gestão do conhecimento 

Categorias Barreiras 

Pessoas • Inércia à mudança 
• Muito ocupadas, sem tempo para aprender 
• Sem disciplina para agir 
• Motivação 
• Constante mudança de funcionários 
• Transferência de conhecimento para os novos elementos 

Gestão • Medo de perda de poder 
• Dificuldade de delegar 
• Desafio às organizações de tipo tradicional 
• Restrições impostas 
• Lacuna de compreensão das abordagens formais  

Estrutura • Estruturas organizacionais inflexíveis 
• Organizações fragmentadas 
• Funcionamento em silos 
• Lacuna no investimento de sistemas  

Conhecimento • Recolha de conhecimento 
• Categorização de conhecimento 
• Compreensão sobre a gestão do conhecimento 
• Partilha entre grupos de conhecimento 
• Tornar o conhecimento acessível  

Fonte: Murray (1998) 
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4.3 Principais estratégias/acções usadas pelos investigadores 

nestas actividades 

Estratégias

Pergunta 9  

Estratégias para a recolha de conhecimento 

A estratégia mais eficaz para a recolha de conhecimento, na perspectiva dos 

investigadores, passa pelos artigos científicos (62% das respostas). Os artigos 

disponibilizados on-line são os mais procurados seguidos dos artigos em papel.  

A participação em congressos recolhe também uma grande preferência. As conversas com 

outros investigadores também são indicadas como sendo eficazes para recolher 

conhecimento. Surgem também como estratégias, mas com valores menores, a participação 

em redes e em unidades de investigação, e a utilização de correio electrónico.     

Estratégias para a criação de conhecimento

As principais estratégias indicadas pelos investigadores indicam claramente a noção de que 

a criação de conhecimento é um processo social. 

Os investigadores consideram fundamental a participação em redes e em unidades de 

investigação para a criação de conhecimento. De notar ainda, que as conversas com outros 

investigadores e a participação em congressos se revelam também estratégias consideradas 

eficazes. Deste modo, parece que se torna necessário facilitar o acesso a estes espaços de 

socialização, onde os investigadores podem partilhar o seu conhecimento. Os 

investigadores devem assumir que o incremento desta partilha tem impactos na criação de 

conhecimento, a nível individual e organizacional.    
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Estratégias para a partilha/disseminação de conhecimento

É reconhecido que a estratégia mais eficaz para a partilha/disseminação de conhecimento 

passa pela participação em congressos. 

A participação em redes de investigação e as conversas com outros investigadores, também 

aqui, se revelam estratégias importantes. 

Com valores baixos aparecem referenciadas como estratégias a procura dos artigos 

científicos on-line, a participação em unidades de investigação e os artigos científicos em 

papel. Fazemos notar que outras estratégias foram apontadas: os contactos e as visitas a 

empresas e a divulgação na Web. 

4.4 Tecnologias de informação e comunicação: eficácia da sua 

utilização na organização e quais as consideradas mais 

eficazes para as actividades de investigação 

É ao nível da recolha de conhecimento que os inquiridos consideram que a utilização das 

TIC se revela mais eficaz, na sua organização. O seu uso para a partilha de conhecimento 

já não é tão eficaz; porém é na criação de conhecimento que os inquiridos atribuem o 

menor grau de eficácia à sua utilização. Isto denota que o seu uso poderia ser melhorado; 

tal poderia provocar impactos positivos, principalmente a nível da criação de 

conhecimento. 

    

As quatro TIC indicadas como mais eficazes foram a Internet, as bases de dados, o e-mail e 

a intranet. O uso eficaz destas tecnologias requer capacidades de selecção de informação e 

conhecimento, por parte dos utilizadores. Da parte da gestão deve haver a preocupação de, 
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junto dos utilizadores, identificar quais as barreiras e facilitadores com vista a uma melhor 

utilização destas tecnologias.     

4.5 Percepção sobre a natureza do conhecimento científico 

Foi fortemente percepcionado que o conhecimento científico é um bem da sociedade, ou 

seja, é um bem público. Esta posição parece indicar que este recurso deveria estar acessível 

a toda a comunidade científica e à sociedade. Se pensarmos que é maioritariamente a 

sociedade que suporta as actividades científicas é expectável que os resultados destas 

actividades não só estejam facilmente acessíveis, mas também que estes resultados ajudem 

a resolver os seus problemas. 

Os investigadores também consideram, mas em menor grau, que o conhecimento científico 

é um bem da organização. Deste modo, a organização deve saber como rentabilizá-lo. 

O conhecimento científico encarado como um recurso da organização pode induzir a que o 

mesmo deva ser escondido, porque precioso. Mas o conhecimento desvaloriza se não for 

usado; só quando utilizado é que tem valor. Este recurso é atípico porque quanto mais 

usado mais valor tem. Por outro lado, ao contrário dos outros recursos, é ilimitado e cresce 

quando utilizado. 

No caso específico do conhecimento científico este facto é nítido, se pensarmos que é 

sobre conhecimento acumulado que se constrói novo conhecimento. Assim a perspectiva 

organizacional tem que ser diferente; o conhecimento científico acumulado da organização 

é um recurso para a criação de novo conhecimento o que obriga a que este esteja 

disponível em tempo útil. O novo conhecimento criado deve ser encarado como um novo 

recurso, ou seja rapidamente ser incorporado no conhecimento acumulado.  
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Os investigadores discordaram fortemente de que o conhecimento científico é um bem 

privado/ individual. Seria enriquecedor saber as razões que levaram 20 % dos inquiridos a 

concordar com esta afirmação.  

    

4.6 Implicações para a implementação da gestão do 

conhecimento 

Com o presente estudo procuramos compreender qual a percepção dos investigadores, 

sobre a importância da gestão do conhecimento; obtivemos resultados que indiciam que 

estes estão sensíveis ao tema e que valorizam a existência de um serviço de gestão de 

conhecimento. A implementação deste tipo de serviço deve assim procurar ir ao encontro 

das suas necessidades, identificando os entraves às suas actividades e procurando saber 

quais as condições que facilitam o seu trabalho.   

Outro aspecto que resultou foi a noção de que a existência de um contexto facilitador da 

criação de conhecimento não é fruto do acaso, mas pode ser construído através da 

identificação das características desse tipo de contexto. 

A um nível mais operacional foi possível também identificar as ferramentas mais utilizadas 

na captura, criação e partilha de conhecimento. Também nos foi transmitida a percepção de 

que as tecnologias de informação e comunicação poderiam ser utilizadas de uma maneira 

mais eficaz. 

Parece-nos que a gestão do conhecimento feita na óptica dos seus utilizadores pode 

incrementar o seu desempenho, reflectindo-se no desempenho da organização. No caso 

específico dos centros de investigação é credível pensar que a melhoria da gestão do 

conhecimento tem reflexos no incremento da criação de conhecimento, ou seja na criação 

de valor.  
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4.7 Limitações da investigação e sugestões de pesquisas futuras 

Reconhecemos que o presente trabalho tem um carácter exploratório e resulta de 

compromissos entre os recursos utilizados. O limite temporal impõe a conclusão do 

trabalho mas não impede que futuramente continuemos a explorar este tema. 

Limitamo-nos a aplicar o questionário na Universidade de Aveiro; pensamos que a sua 

aplicação à totalidade das Universidades portuguesas poderia enriquecer o estudo. De 

qualquer modo, a amostra é suficiente para atingir os objectivos exploratórios a que nos 

propusemos. 

Futuras pesquisas poderão não só identificar as barreiras e os factores facilitadores, mas 

também a sua relação com a produção científica (individual e organizacional). Destes 

factores interessa discernir os que são de ordem interna à organização, ou seja, que possam 

estar sob controlo, dos que lhe são exteriores. De igual modo, interessa compreender as 

barreiras que se situam ao nível das pessoas, como é o exemplo da incapacidade de lidar 

com excesso de informação. A gestão do conhecimento deve, neste caso, procurar 

compreender estas barreiras individuais e encontrar os meios para facilitar a aprendizagem 

das competências ou criar as condições que as pessoas considerem que facilitem a 

ultrapassagem dos obstáculos. 

A pesquisa a desenvolver deve procurar os padrões dos inibidores e facilitadores, para 

atingir o maior número de pessoas, não descurando a individualidade de cada pessoa. Cabe 

a cada indivíduo procurar utilizar as condições, que no seu entender, são facilitadoras. Da 

parte da gestão do conhecimento organizacional compete criar as diferentes condições 

facilitadoras e estar atenta aos entraves. Esta pesquisa é contínua porque as pessoas, os 

ambientes e a tecnologia estão em evolução constante. Parece-nos que os resultados das 

pesquisas devem ser aplicados tendo em atenção os diversos contextos organizacionais, ou 

seja, apesar de podermos obter padrões e modelos que nos ajudem a compreender a 

complexidade organizacional é fundamental observar e entender cada organização onde se 

pretende implementar uma gestão de conhecimento eficaz.     
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Capitulo 5 - Síntese conclusiva 

O presente trabalho pretendeu fornecer um contributo empírico para a compreensão das 

barreiras e dos facilitadores à criação de conhecimento, nos centros de investigação. 

Procuramos ainda indagar, junto dos investigadores, quais as estratégias mais eficazes para 

recolher, criar e disseminar o conhecimento, bem como as tecnologias de informação e 

comunicação consideradas mais eficazes para estas actividades.  

Para a prossecução desses objectivos, enveredámos por realizar uma observação indirecta, 

concretizada num inquérito por questionário, cujos resultados se mostraram relevantes, 

atendendo ao carácter exploratório desta investigação. Como base de apoio ao estudo 

empírico realizamos uma revisão da literatura que nos deu a percepção da complexidade 

dos conceitos de conhecimento, conhecimento organizacional e de gestão do 

conhecimento. Procuramos seleccionar fontes que nos ajudassem a sistematizar os 

conceitos e a situar o nosso estudo na área da gestão do conhecimento organizacional. 

Transversalmente, às diferentes perspectivas encontradas na revisão literária, ficou 

reforçada a noção de que o conhecimento pode ser encarado como um valioso recurso; 

logo deve ser gerido. No caso particular do conhecimento científico, a sua gestão parece 

dever ter como preocupação fundamental proporcionar o acesso, em tempo útil, ao 

conhecimento acumulado para a construção de novo conhecimento; adicionalmente deve 

permitir uma fácil disponibilização dessa informação para o exterior, de modo à sua 

aplicação em novos produtos e serviços.    

A nossa focalização foi num tipo específico de organização, o centro de investigação. Esta 

opção prende-se com a sua singularidade, ao nível do seu objectivo principal. A criação de 

conhecimento não só é a razão de ser dos centros de investigação, mas também pode servir 

de indicador do grau de eficácia da gestão de conhecimento de cada uma destas 

organizações.  
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Pareceu-nos adequado fazer uma observação indirecta, procurando junto dos 

investigadores da Universidade de Aveiro a sua opinião sobre as barreiras e facilitadores 

ao seu trabalho de investigação. Em complemento, estes inquiridos também nos indicaram 

quais as estratégias que consideravam mais eficazes para a recolha, criação e partilha de 

conhecimento. A nossa observação situou-se nas pessoas, visto este ser o factor crítico na 

criação de conhecimento; a sua opinião constitui uma rica fonte de informação.      

Ao nível das barreiras e dos facilitadores, as principais conclusões que emergiram foram: 

• as barreiras e os facilitadores são de natureza diversa; 

• existem dificuldades que se podem considerar individuais e outras organizacionais;  

• a dificuldade de lidar com excesso de informação é um entrave individual que deve 

ser minimizado pela gestão de conhecimento organizacional não só no acesso à 

formação para ultrapassar esta barreira, mas também na manutenção de repositórios 

actualizados e portais temáticos; 

• a burocracia é apontada como barreira, principalmente ao nível da criação de 

conhecimento; os inquiridos clamam por uma simplificação das burocracias dos 

financiamentos considerando mesmo ser este um dos principais facilitadores à sua 

actividade;  

• o horário de docência e a falta de tempo são razões que os inquiridos alegam para 

as suas dificuldades na criação e na recolha de conhecimento; de notar que muitos 

investigadores são também professores sendo sugerido que o exercício desta dupla 

função pode constituir um entrave; 

• a criação de conhecimento seria incentivada se fosse alvo de uma avaliação da 

produção de conhecimento e dos seus impactos; ou seja, parece transparecer das 

respostas dos inquiridos que é indiferente produzir ou não novo conhecimento; esta 

falta de motivação parece estender-se à disseminação e partilha de conhecimento; 

• a valorização do risco e do fracasso pela organização e a valorização dos resultados 

científicos pela indústria, pelos serviços e, em geral, pela sociedade parecem 

constituir grande incentivo não só para a criação de conhecimento, mas também 

para a sua disseminação;   
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• Os factores comportamentais têm influência, particularmente ao nível da 

disseminação/partilha de conhecimento.      

Os resultados obtidos foram ao encontro dos nossos objectivos, ou seja, foram 

identificados quais são os factores inibidores e facilitadores que os investigadores 

consideram que condicionam o seu trabalho. Conseguimos ainda identificar quais as 

principais estratégias e ferramentas utilizadas nas actividades na captura, criação e partilha 

de conhecimento. Constatamos que os investigadores têm a percepção de que a gestão de 

conhecimento não se limita à gestão dos processos e das infra-estruturas das tecnologias de 

informação, mas também abarca o desenvolvimento de uma cultura do conhecimento, com 

vista ao uso eficaz do conhecimento na organização. Estas conclusões referem-se à 

população de investigadores da Universidade de Aveiro, mas muito possivelmente podem 

ser aplicadas a outras Universidades. 

          

Globalmente, parece transparecer das respostas que os participantes do inquérito 

reconhecem a necessidade da gestão de conhecimento nas suas organizações, 

particularmente nos centros de investigação. De igual modo ficamos com a percepção que 

existem lacunas, logo pode haver lugar a uma contínua melhoria dessa gestão de modo a 

incrementar a criação de conhecimento. Não se pode afirmar que há uma relação de 

causalidade mas talvez uma associação entre gestão de conhecimento e criação de 

conhecimento. 

Relativamente às estratégias que os inquiridos consideravam utilizam para a recolha, 

criação e partilha de conhecimento podemos concluir que a participação em congressos, 

redes de investigação e unidades de investigação são as consideradas mais eficazes. As 

conversas com outros investigadores constituem também uma estratégia muito valorizada. 

Os artigos científicos, tanto em papel como on-line, são os materiais mais invocados para a 

recolha de conhecimento, enquanto que a nível da criação de conhecimento os inquiridos 

reconhecem que a participação em redes e em unidades de investigação se revelam da 

maior utilidade. Finalmente a participação em congressos é considerada a acção mais 

eficaz para a partilha e disseminação do conhecimento. 
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Os inquiridos consideram que as tecnologias de informação e comunicação são utilizadas 

nestas diferentes tarefas, mas o seu grau de eficácia é variado. A sua utilização revela-se 

mais eficaz ao nível da recolha de conhecimento. A eficácia decresce quando utilizadas 

para a partilha de conhecimento, mas é ao nível da criação de conhecimento que a lacuna é 

mais notória. Parece haver lugar a melhorias na sua utilização o que poderia reverter num 

aumento da criação de conhecimento. Em complemento, foram indicadas como sendo as 

mais eficazes as seguintes tecnologias de informação e comunicação: Internet, bases de 

dados, correio electrónico e intranet. 

Com o presente trabalho cremos ter contribuído para uma sensibilização junto dos 

investigadores à gestão do conhecimento nos centros de investigação. Na prática, o 

trabalho pode também sensibilizar os gestores destes centros para a necessidade de 

melhorias a implementar. A identificação das barreiras e dos facilitadores à recolha, 

criação e disseminação do conhecimento ajuda a eliminar as barreiras existentes e as 

percepcionadas, bem como permite a compreensão de quais as condições que facilitam a 

criação de conhecimento. Desta forma, podemos dizer que a gestão do conhecimento deve 

procurar melhorar continuamente com vista a se tornar mais eficaz. Esta eficácia poderá vir 

a reflectir-se num aumento do desempenho individual e organizacional.    

As Universidades e os centros de investigação em particular são organizações de 

conhecimento intensivo, onde a criação e distribuição de conhecimento devem ser uma 

constante. O conhecimento deve ser gerido de modo a facilitar estas actividades com vista 

a um incremento do seu desempenho organizacional.  

O conhecimento científico tem sido percepcionado como um trabalho solitário com 

interacções humanas limitadas a um pequeno grupo de um domínio de pesquisa. 

Actualmente, devido à crescente especialização e ao incremento das tecnologias de 

comunicação e informação, o trabalho científico é feito em rede. O investigador participa 

em diversas redes como consumidor e produtor de informação. A comunicação entre 

investigadores está facilitada através do desenvolvimento das tecnologias de comunicação, 

mas o contacto face-a-face continua fundamental, principalmente a nível do conhecimento 

tácito.  
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Em organizações vocacionadas para a criação de conhecimento, como são os centros de 

investigação, a gestão do conhecimento deve ter como preocupação identificar e 

proporcionar o contexto facilitador para atingir este objectivo. Os gestores necessitam de 

estar alerta para as dimensões sociais da criação de conhecimento, que muitas vezes podem 

explicar diferentes desempenhos destas organizações. Assim, na prática, os gestores devem 

procurar saber junto dos investigadores das suas necessidades para criar conhecimento, 

procurando que estes identifiquem as barreiras e os facilitadores para o exercício do seu 

trabalho. A sua participação activa na gestão de conhecimento é um recurso valioso para os 

responsáveis dos centros de investigação; por outro lado reforça o sentimento de pertença 

que pode incrementar a motivação e o empenhamento. Parece-nos que é necessário 

motivar as pessoas a participar activamente para que o processo de criação de 

conhecimento se desenrole de modo eficaz 

   

A gestão do conhecimento eficaz deverá permitir valorizar o conhecimento, ou seja, 

rentabilizar o conhecimento acumulado. Deve ainda procurar eliminar “gargalos” que 

impeçam o fluxo do conhecimento (tácito e explícito) e facilitar a criação de espaços 

formais e informais de conversão de conhecimento.  

Cada centro de investigação pode ser considerado uma organização cujo objectivo 

principal é o de criar conhecimento. Estes espaços físicos e sociais apesar de apresentarem 

conteúdos, processos e contextos diversos têm características comuns, mas também 

características específicas. São organizações que requerem uma análise de contexto para 

melhor as compreender. Parece que a gestão do conhecimento, nos centros de investigação, 

pode acumular várias funções: 

• catalizador na criação de conhecimento; 

• um serviço a prestar a diferentes tipos de clientes; 

• criador de espaços amigáveis para a recolha, criação e disseminação de 

conhecimento. 

Finalmente, consideramos que este trabalho pode ser útil, não só para os responsáveis da 

gestão dos centros de investigação, mas também como ponto de partida para um maior 
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aprofundamento do tema. Esta investigação poderia ser enriquecida com análises mais 

extensivas e elaboradas. Contudo, tem o mérito de nos despertar a curiosidade para 

continuarmos a explorar este assunto, levantando uma série de questões que poderão ser 

objecto de futuras pesquisas, nomeadamente: 

De que forma a gestão de conhecimento pode contribuir para a criação de conhecimento, 

nos centros de investigação da Universidade? 

Quais as condições que facilitam a criação de conhecimento? A identificação dos factores 

inibidores e facilitadores poderá ajudar a incrementar a criação de conhecimento? 

A identificação das barreiras e dos facilitadores à recolha, criação e disseminação do 

conhecimento poderá ajudar a construir espaços de criação de valor? Haverá uma relação 

entre estes factores e a criação de conhecimento? 

A melhoria do desempenho individual reflecte-se na criação de valor para o centro de 

investigação?  
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Anexo A – Produtividade dos países em investigação sobre 
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Anexo B –  Ranking de publicações 

Fonte: Serenko, A. E Bontis, N. (2004) 
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Anexo E  – Carta de apresentação  

Exm.º (ª) Sr. (ª) Professor(a) / Investigador (a): 

Sou aluna do Mestrado em Gestão Pública. No âmbito da dissertação, orientada pelo Sr. 

Prof. Doutor Júlio Pedrosa, estou a realizar um estudo que pretende identificar os 

contextos facilitadores e inibidores de recolha, criação e disseminação/partilha do 

conhecimento. 

  

Ficaria muito grata se pudesse conceder-me 10-15 minutos do seu tempo para responder 

ao pequeno questionário em anexo. Como compreenderá, sem a sua ajuda, não poderei 

realizar este trabalho. 

Por favor, utilize o envelope anexo para devolver o questionário preenchido (por correio 

interno da U.A), para o endereço nele indicado. 

Agradeço, desde já a sua prestável colaboração. 

(Isabel Pinho) 

PS: Se desejar conhecer os resultados do estudo, queira fazer o favor de o manifestar 

através do meu endereço electrónico: isabelpinho@netc.pt



200

Esta página foi intencionalmente deixada em branco 



201

Anexo F – Questionário 

1- Tendo em conta o seu trabalho, na sua opinião, o que é gestão do conhecimento? 

2- Em que extensão concorda com as seguintes definições de gestão do conhecimento. 

1= concordo totalmente  A Gestão do Conhecimento é: 

 5 = discordo totalmente 

A gestão do conhecimento consiste em gerir os processos e a estrutura da 

organização incluindo as infra-estruturas das tecnologias de informação. 1 2 3 4 5 

A gestão do conhecimento consiste em desenvolver uma cultura do 

conhecimento, de modo a disponibilizar um uso eficaz do conhecimento da 

organização. 

1 2 3 4 5 

A gestão do conhecimento implica sobretudo obter, criar e disseminar conhecimento. Gostaríamos de conhecer a sua 

opinião sobre as dificuldades para a execução destas actividades (na sua organização/unidade de investigação). 

Barreiras à recolha de conhecimento 

3- Na sua actividade de investigador, precisa de recolher conhecimento. Quais são as duas principais barreiras que as 
pessoas, em sua opinião, têm encontrado para este efeito? 

De entre as 5 seguintes apresentados, refira apenas as 2 principais. Assinale, depois, outras barreiras que não 

constam e que para si tenham sido relevantes.  

Escreva aqui a sua resposta, 

assinalando com uma cruz, as 

duas principais. 

Ausência de um repositório actualizado do conhecimento acumulado da minha 

organização 

Dificuldade de lidar com excesso de informação 

Falta de tempo para dedicar a esta tarefa 

Fortes barreiras departamentais

Outras. (escreva quais): 
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Barreiras à criação de conhecimento 

4 – Na sua opinião quais são as duas principais barreiras à criação de conhecimento? 

Deficiente acesso a redes internacionais de centros de investigação  

Deficiente acesso a redes nacionais de centros de investigação  

Horário dedicado à docência 

Falta de recompensas/incentivos monetários à criação de conhecimento 

Deficientes infraestruturas/equipamentos  

A burocracia mata a criação de conhecimento 

Outras. (escreva quais):

Barreiras à partilha/disseminação 

5 - Na sua opinião quais são as duas principais barreiras na partilha/disseminação de conhecimento?  

Medo de usurpação dos temas/resultados 

Cultura de trabalhar sozinhos  

Falta de motivação para partilhar/disseminar o conhecimento 

Qualificação desadequada das pessoas responsáveis pelos serviços que proporcionam o acesso ao 

conhecimento 

Outras. (escreva quais):

Agora, por favor, pense nas condições facilitadoras a estas actividades. 

6 - Indique as duas principais condições, ligadas à gestão do conhecimento, que possam facilitar a recolha de 
conhecimento.
Desenvolvimento de um serviço de gestão do conhecimento.  

Desenvolvimento de páginas amarelas sobre “quem sabe o quê”. 

Acesso livre às publicações científicas  

Desenvolvimento de portais temáticos de suporte a redes de investigação 

Outras. (escreva quais): 

7 - Indique as duas principais condições que possam facilitar a criação de conhecimento.

Simplificação de burocracias inerentes aos financiamentos da investigação 

Valorização do risco e do fracasso pela organização

Desenvolver a confiança entre as pessoas e as organizações 

Avaliar os resultados e os impactos do novo conhecimento criado 

Outras. (escreva quais): 

8 - Indique as duas principais condições que possam facilitar a partilha/disseminação de conhecimento. 

Existência de recompensas/incentivos monetários à partilha de conhecimento 

Processos de patenteamento simplificado  

Existência de rotinas de partilha/disseminação de conhecimento 

Valorização pela indústria e pela sociedade do conhecimento científico 

Outras. (escreva quais): 
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9 - Na sua organização, os investigadores usam estratégias/acções para a recolha, 

criação e disseminação do conhecimento.

Para o efeito, assinale, em cada coluna a primeira mais eficaz (com o algarismo 1), a segunda mais eficaz (com o 

algarismo 2) e a terceira mais eficaz (com o algarismo 3). 

Em cada coluna deve assinalar apenas 3 escolhas. Se alguma das que considera mais eficaz não se encontra na 

lista, por favor acrescente-a (s) e assinale-a (s).

Actividades 

Recolha  

de conhecimento 

Criação de 

conhecimento 

Disseminação  

de conhecimento 

Conversas com outros investigadores    

Congressos    

Participação em redes de investigação     

Participação em unidades de investigação    

Artigos de revistas científicas  

(em papel)  

   

Artigos de revistas científicas  

(on line) 

   

Email (correio electrónico)    

Outras.  

(escreva  quais:) 

   

10 - Do seu ponto de vista, em que grau as tecnologias de informação e comunicação 

(TIC) são usadas eficazmente na sua organização para…

As TIC são usadas de modo: 

ineficaz    eficaz     

…recolher o conhecimento 1 2 3 4 5 

…facilitar a criação de conhecimento 1 2 3 4 5 

…facilitar a partilha de conhecimento   1 2 3 4 5 

11- Agora, refira-nos a sua opinião sobre a eficácia de várias tecnologias de informação 

e comunicação para a recolha, criação e partilha/disseminação de conhecimento.

Para o efeito, assinale, a primeira mais eficaz (com o algarismo 1), a segunda mais eficaz (com o algarismo 2) e a 

terceira mais eficaz (com o algarismo 3). 

E-mail 

Internet 

Intranet 

Extranet 

Base de dados 

Outras (escreva quais) 
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12 – Considera o conhecimento científico:  

Concordo 

fortemente     

   Discordo

fortemente 

…um bem privado/ individual    1 2 3 4 5 

…um bem da organização 1 2 3 4 5 

…um bem da sociedade/bem público 1 2 3 4 5 

Outra hipótese. Qual? 

13 – Há quantos anos usa a Internet?                              

14 - Idade:                             

   

15 - Sexo:           Feminino                        Masculino 

16 - Qual a sua licenciatura: 

17 – Em que área de investigação trabalha actualmente: 

18 - Por favor, indique se investiga no âmbito de algum centro de investigação:

  

Assinale com um  X    

CBC Centre for Cell Biology    

CESAM Centre for Environmental and Marine Studies   

CLC Centre for Languages and Cultures    

TEMA Centre for Mechanical Technology and Automation    

CEOC Centre for Research in Optimization and Control   

CICECO Centre for Research in Ceramics and Composite Materials   

CECE Centre for Studies on Firm's Competitivity    

CCPSF Development of Pedagogic Knowledge in Education and Training Systems   

ELMAS Lithospheric Evolution and Surficial Environment    

MIA Industrial Minerals and Clays    

IEETA Institute of Electronics and Telematics Engineering of Aveiro   

IT Telecomunications Institute   

QOPNA Organic Chemistry, Natural and Agro-food Products    

FSCOSD Physics of Layered Semiconductors, Opto-electronics and Disordered Systems   

CDTFF Research Centre Didactics and Technology in Teacher Education   

MA Research Unit Mathematics and Applications   

UNICA Research Unit on Communication and Art    

CEGOPP Centre for Research in Governance and Public Policy    

Outro:     
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Anexo G – Unidades de investigação da UA 

Abreviatura Denominação 

CBC Centro de Biologia Celular 
Centre for Cell Biology  

CCPSF Construção do Conhecimento Pedagógico nos Sistemas de Formação 
Development of Pedagogic Knowledge in Education and Training Systems 

CDTFF Centro de Investigação - Didáctica e Tecnologia na Formação de Formadores 
Research Centre Didactics and Technology in Teacher Education 

CECE Centro de Estudos de Competitividade Empresarial 
Centre for Studies on Firm's Competitivity 

CEGOPP Centro de Estudos em Governança e Políticas Públicas 
Centre for Research in Governance and Public Policy 

CEOC Centro de Estudos em Optimização e Controlo  
Centre for Research in Optimization and Control  

CESAM LA Centro de Estudos do Ambiente e do Mar 
Centre for Environmental and Marine Studies  

CICECO LA Centro de Investigação em Materiais Cerâmicos e Compósitos  
Centre for Research in Ceramics and Composite Materials  

CLC Centro de Línguas e Culturas 
Centre for Languages and Cultures  

ELMAS Evolução Litosférica e do Meio Ambiental de Superfície 
Lithospheric Evolution and Surficial Environment  

FSCOSD Física de Semicondutores em Camadas, Optoelectrónica e Sistemas 
Desordenados 
Physics of Layered Semiconductors, Opto-electronics and Disordered Systems 

IEETA Instituto de Engenharia Electrónica e Telemática de Aveiro 
Institute of Electronics and Telematics Engineering of Aveiro  

IT LA Instituto de Telecomunicações 
Telecommunications Institute  

MA Unidade de Investigação de Matemática e Aplicações 
Research Unit Mathematics and Applications   

MIA Minerais Industriais e Argilas 
Industrial Minerals and Clays  

QOPNA Química Orgânica e de produtos naturais e agro-alimentares 
Organic Chemistry, Natural and Agro-food Products  

TEMA Centro de Tecnologia Mecânica e Automação 
Centre for Mechanical Technology and Automation  

UNICA Unidade de Investigação em Comunicação e Arte 
Research Unit on Communication and Art  

LA – Laboratório Associado 
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Anexo H – Resultados - dados 

O presente anexo apresenta os dados que deram suporte ao ponto Erro! A origem da 

referência não foi encontrada., denominado resultados. Estes seguem a mesma 

estrutura:   

Percepções sobre o conceito Gestão do Conhecimento e grau de concordância 

sobre as duas definições apresentadas;  

Factores indicados como inibidores e facilitadores, na recolha, criação e 

disseminação do conhecimento; 

Principais estratégias/acções usadas pelos investigadores nestas actividades; 

Eficácia da utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação e quais as 

consideradas mais eficazes para as actividades de investigação; 

Percepção sobre a natureza do Conhecimento Científico. 
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Pergunta 1 Opinião do respondente sobre o que é a gestão do conhecimento 

 Frequência 
 absoluta relativa 
gerir processos e estruturas 41 39,42%
desenvolver uma cultura 30 28,85%
ambas as vertentes 33 31,73%
total 104 100,00%

Pergunta 2

Grau de concordância com duas diferentes definições de gestão de 

conhecimento 

GC/ 
estrutura

GC/ 
cultura 

1 - concordo totalmente 11,49% 28,48%

2 28,38% 30,46%

3 32,43% 15,89%

4 21,62% 15,89%

5 - discordo totalmente 6,08% 9,27%

N Mínimo Máximo Média 
Desvio 
padrão 

P2.1 A gestão do conhecimento é: ..... estrutura 148 1 5 2,82 1,09
P2.2 A gestão do conhecimento é: ..... cultura 151 1 5 2,47 1,31
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T-Test emparelhado - P2 percepções sobre a GC

são apresentados alguns parâmetros estatísticos de cada uma das amostras.  

Coeficiente de correlação de Pearson entre as duas 
variáveis é de 0,227 
Está entre 0 e 1, o que significa  que é positiva  a 
correlação 

Como há correlação é vantajoso fazer o teste t para amostras emparelhadas. 

 o nível de significância do teste é de 0,005, que é inferior a 0,05 e mesmo a 0,01  
 significa que as médias da população são diferentes     
          

a diferença entre as duas percepções é estatisticamente significativa com p< 0,01 no 
teste t.

          
          

Paired Samples Test

,351 1,498 ,123 ,108 ,595 2,854 147 ,005

P2.1 A gestão do
conhecimento é: .....
estrutura - P2.2 A gestão
do conhecimento é: .....
cultura

Pair
1

Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

Paired Samples Correlations

148 ,227 ,006

P2.1 A gestão do
conhecimento é: .....
estrutura & P2.2 A gestão
do conhecimento é: .....
cultura

Pair
1

N Correlation Sig.

Paired Samples Statistics

2,82 148 1,086 ,089

2,47 148 1,306 ,107

P2.1 A gestão do
conhecimento é: .
.... estrutura

P2.2 A gestão do
conhecimento é: .
.... cultura

Pair
1

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean
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Factores contextuais 

Pergunta 3 Barreiras à recolha de conhecimento 

Frequency Percent 
Barreiras departamentais 15 5,10%

Outras 18 6,12%
Ausência de repositório actualizado 61 20,75%

Dificuldade de lidar com excesso de informação 92 31,29%
Falta de tempo 108 36,73%

Total 294 100,00%
System 10

304

Outras barreiras à recolha de conhecimento  
Frequency

Falta de estruturação que permita acesso temático 2
A não disponibilização e/ou partilha do detentor do conhecimento 1
Falta de um sistema "user - friendly" 1
Ausência de espaços informais de discussão 1
Custos elevados 1
Constrangimentos financeiros 1
Demasiado acesso à informação 1
O investigador faz trabalho que não lhe compete 1
Falta de recursos humanos 1
Falta de interacção entre diferentes ramos do conhecimento 1
Falta de organização da equipa 1
Dispersão de fontes 1
Falta de acesso a BD na área investigação 2
Falta de "suply chain" efectiva 1
Informação não digitalizada/ difícil de filtrar 1
Falta articulação entre instituições que recolhem dados 1

18

Pergunta 4 Barreiras à criação de conhecimento 
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Frequency Percent 
Outras 17 5,78%
Deficiente acesso a redes nacionais 23 7,82%
Deficientes infraestruturas 34 11,56%
Falta de recompensas monetárias 35 11,90%
Deficiente acesso a redes internacionais 49 16,67%
Burocracia mata a criação 65 22,11%
Horário de docência 71 24,15%
Total 294 100,00%
System 10

304

Outras barreiras à criação de conhecimento 

Outra: Apoio e enquadramento nacional 1
Outra: Os orientadores 1
Outra: Falta de ligação com a aplicação prática 1
Outra: Falta de formação e cultura 1
Outra: Tarefas administrativas 2
Outra: Estarmos sozinhos no processo 1
Outra: Falta de incentivo moral à criação de conhecimento 1
Outra: Falta dedicação dos docentes à investigação - pouco 
entusiasmo 1
Outra: Falta de criatividade 2
Outra: Falta de tempo 2
Outra: Falta de equipas organizadas de investigação 1
Outra: Contexto social - desvalorização do conhecimento 1
Outra: Atomização de tarefas 1
Outra: Multiplas funções do professor universitário 1

17

Pergunta 5 Barreiras à partilha de conhecimento 
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Frequency Percent 
Outras 16 5,56%
Qualificação desadequada das pessoas 33 11,46%
Medo de usurpação dos temas 48 16,67%
Falta de motivação 78 27,08%
Cultura de trabalhar sozinhos 113 39,24%
Total 288 100,00%
System 16

304

Outras barreiras à partilha 

Falta de Tempo 6
Os orientadores 1
Falta de financiamento/ verbas 3
Sem barreiras 2
Falta de cultura científica 2
Técnicas erradas de partilha/ disseminação 1
Falta de redes temáticas de investigadores 1

16

Factores facilitadores 

Pergunta 6 Facilitadores à recolha de conhecimento 

Frequency Percent 
Outras 4 1,34%
Serviço de gestão de conhecimento 38 12,75%
Páginas amarelas sobre "quem sabe o quê" 46 15,44%
Acesso livre às publicações científicas 104 34,90%
Portais temáticos 106 35,57%
Total 298 100,00%
System 6

304

Outras condições facilitadoras à recolha  

Falta de tempo 1
Banco de dados 1
Cultura do colectivo 1
Falta de financiamento/ verbas 1

Pergunta 7 Facilitadores à criação de conhecimento 

Frequency Percent 
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Outras 7 2,33%
Valorização do risco e do fracasso 34 11,33%
Avaliação dos resultados e impactos 75 25,00%
Confiança entre as pessoas e as organizações 79 26,33%
Simplificação das burocracias dos financiamentos 105 35,00%
Total 300 100,00%
System 4

304

Outras condições facilitadoras da criação 

Criação de equipas sólidadas de investigação 1
Facilidade em seguir a carreira científica 1
Ser um processo partilhado em grupo e em rede 1
Valorização do impacto do conhecimento 1
Diminuir o número de actividades 1
Falta de tempo 2

7

Pergunta 8 Facilitadores à partilha/disseminação de conhecimento 

Frequency Percent 
Outras 7 2,34%
Simplificação do patenteamento 16 5,35%
Recompensas monetárias 38 12,71%
Rotinas de partilha e disseminação 115 38,46%
Valorização pela indústria e sociedade 123 41,14%
Total 299 100,00%
System 5

304

Outras condições facilitadoras da partilha 

Existência de cultura de disseminação encorajada por 
estruturas oficiais 1
Incentivos aliados à diminuição do tempo docência 1
Desenvolvimento de portais temáticos; e de um serviço de 
gestão 1
Criação de redes de trabalho científico, interdisciplinar  2
Falta de financiamento/ verbas 2

7

Estratégias/acções usadas pelos investigadores 
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Pergunta 9 Estratégias/accções para a recolha de conhecimento 

1ª mais eficaz para a recolha 

Frequency Percent 
E-mail 1 0,74%
Outra: Publicação de artigos em revistas 
científicas 1 0,74%
Outra: Bases de dados/ tipo Web of Science 1 0,74%
Participação em unidades de investigação 4 2,96%
Conversas com outros investigadores 12 8,89%
Congressos 13 9,63%
Participação em redes de investigação 19 14,07%
Leitura de artigos científicos - em papel 39 28,89%
Leitura de artigos científicos - on line 45 33,33%
Total 135 100,00%
System 169

304

2ª mais eficaz para a recolha 

Frequency Percent 
E-mail 3 2,26%
Participação em redes de investigação 13 9,77%
Participação em unidades de investigação 16 12,03%
Congressos 18 13,53%
Leitura de artigos científicos - em papel 26 19,55%
Conversas com outros investigadores 27 20,30%
Leitura de artigos científicos - on line 30 22,56%
Total 133 100,00%
System 171

304

3ª mais eficaz para a recolha 

Frequency Percent 
Outra: Utilização de motores de pesquisa 
científica 1 0,75%
Outra: Visitas/ contactos com empresas 1 0,75%
E-mail 7 5,26%
Participação em unidades de investigação 11 8,27%
Leitura de artigos científicos - on line 11 8,27%
Leitura de artigos científicos - em papel 12 9,02%
Participação em redes de investigação 21 15,79%
Conversas com outros investigadores 28 21,05%
Congressos 41 30,83%
Total 133 100,00%
System 171

Total das estratégias de Recolha 
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1ª 
escolha 2ª escolha 3ª escolha Soma 

Outra: Publicação de artigos em revistas 
científicas 0,25% 0,00% 0,00% 0,25%
Outra: Bases de dados/ tipo Web of Science 0,25% 0,00% 0,00% 0,25%
Outra: Utilização de motores de pesquisa 
científica 0,00% 0,00% 0,25% 0,25%
Outra: Visitas/ contactos com empresas 0,00% 0,00% 0,25% 0,25%
E-mail 0,25% 0,75% 1,75% 2,74%
Participação em unidades de investigação 1,00% 3,99% 2,74% 7,73%
Participação em redes de investigação 4,74% 3,24% 5,24% 13,22%
Conversas com outros investigadores 2,99% 6,73% 6,98% 16,71%
Congressos 3,24% 4,49% 10,22% 17,96%
Leitura de artigos científicos - em papel 9,73% 6,48% 2,99% 19,20%
Leitura de artigos científicos - on line 11,22% 7,48% 2,74% 21,45%
Total 33,67% 33,17% 33,17%

Estratégias/acções para a criação  

1ª mais eficaz para a criação 

Frequency Percent 
Outra: Participação em congressos apresentar a própria 
investigação 1 0,74%
Outra: Estadia em centros de investigação 1 0,74%
Outra: Publicação de artigos em revistas científicas 2 1,48%
Congressos 3 2,22%
Leitura de artigos científicos - em papel 6 4,44%
Leitura de artigos científicos - on line 9 6,67%
Conversas com outros investigadores 24 17,78%
Participação em redes de investigação 35 25,93%
Participação em unidades de investigação 54 40,00%
Total 135 100,00%
System 169

304

2ª mais eficaz para a criação 

Frequency Percent 
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Outra: Visitas/ contactos com empresas 1 0,75%
E-mail 2 1,50%
Leitura de artigos científicos - on line 7 5,26%
Leitura de artigos científicos - em papel 12 9,02%
Congressos 21 15,79%
Conversas com outros investigadores 23 17,29%
Participação em unidades de 
investigação 23 17,29%
Participação em redes de investigação 44 33,08%
Total 133 100,00%
System 171

304

3ª mais eficaz para a criação 

Frequency Percent 
Outra: Criação de projectos de investigação 1 0,78%
Outra: Teses de mestrado e doutoramento 1 0,78%
Outra: Publicação de artigos em revistas 
científicas 2 1,56%
E-mail 8 6,25%
Participação em unidades de investigação 12 9,38%
Congressos 15 11,72%
Participação em redes de investigação 15 11,72%
Leitura de artigos científicos - em papel 16 12,50%
Leitura de artigos científicos - on line 16 12,50%
Conversas com outros investigadores 42 32,81%
Total 128 100,00%
System 176

304

Total das estratégias para a criação 

% 
1ºescolha 

% 
2ºescolha 

% 
3ºescolha Soma 

Outra: Participação em congressos apresentar a própria 
investigação 0,25% 0,00% 0,00% 0,25%
Outra: Estadia em centros de investigação 0,25% 0,00% 0,00% 0,25%
Outra: Visitas/ contactos com empresas 0,00% 0,25% 0,00% 0,25%
Outra: Criação de projectos de investigação 0,00% 0,00% 0,25% 0,25%
Outra: Teses de mestrado e doutoramento 0,00% 0,00% 0,25% 0,25%
Outra: Publicação de artigos em revistas científicas 0,51% 0,00% 0,51% 1,01%
E-mail 0,00% 0,51% 2,02% 2,53%
Leitura de artigos científicos - on line 2,27% 1,77% 4,04% 8,08%
Leitura de artigos científicos - em papel 1,52% 3,03% 4,04% 8,59%
Congressos 0,76% 5,30% 3,79% 9,85%
Conversas com outros investigadores 6,06% 5,81% 10,61% 22,47%
Participação em unidades de investigação 13,64% 5,81% 3,03% 22,47%
Participação em redes de investigação 8,84% 11,11% 3,79% 23,74%
Total 34,09% 33,59% 32,32%

Estratégias/acções para a disseminação 
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1ª mais eficaz para a disseminação 

Frequency Percent 
Outra: Participação em congressos apresentar a própria 
investigação 1 0,75%
Outra: Estadia em centros de investigação 1 0,75%
Participação em unidades de investigação 3 2,26%
E-mail 4 3,01%
Conversas com outros investigadores 7 5,26%
Leitura de artigos científicos - em papel 7 5,26%
Outra: Publicação de artigos em revistas científicas 9 6,77%
Leitura de artigos científicos - on line 13 9,77%
Participação em redes de investigação 14 10,53%
Congressos 74 55,64%
Total 133 100,00%
System 171

304

2ª mais eficaz para a disseminação 

Frequency Percent 
Outra: Divulgação na Web 1 0,75%
E-mail 9 6,77%
Outra: Publicação de artigos em revistas 
científicas 9 6,77%
Leitura de artigos científicos - on line 10 7,52%
Participação em unidades de investigação 12 9,02%
Leitura de artigos científicos - em papel 12 9,02%
Conversas com outros investigadores 20 15,04%
Participação em redes de investigação 29 21,80%
Congressos 31 23,31%
Total 133 100,00%
System 171

304

3ª mais eficaz para a disseminação 

Frequency Percent 
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Outra: Relatórios 1 0,78%
Outra: Divulgação na Web 1 0,78%
Outra: Publicação em actas de congressos 1 0,78%
Outra: Apoio de tradutores especializados 1 0,78%
Outra: Bases de dados/ tipo Web of Science 1 0,78%
Outra: Visitas/ contactos com empresas 1 0,78%
Outra: Publicação de artigos em revistas 
científicas 3 2,34%
Leitura de artigos científicos - em papel 9 7,03%
Leitura de artigos científicos - on line 11 8,59%
E-mail 14 10,94%
Participação em unidades de investigação 19 14,84%
Congressos 20 15,63%
Conversas com outros investigadores 23 17,97%
Participação em redes de investigação 23 17,97%
Total 128 100,00%
System 176

304

Total das estratégias da partilha/ disseminação 

% 1ºesc % 2ºesc % 3ºesc SOMA 
Outra: Participação em congressos apresentar a própria 
investigação 0,25% 0,00% 0,00% 0,25%
Outra: Estadia em centros de investigação 0,25% 0,00% 0,00% 0,25%
Outra: Publicação em actas de congressos 0,00% 0,00% 0,25% 0,25%
Outra: Apoio de tradutores especializados 0,00% 0,00% 0,25% 0,25%
Outra: Bases de dados/ tipo Web of Science 0,00% 0,00% 0,25% 0,25%
Outra: Visitas/ contactos com empresas 0,00% 0,00% 0,25% 0,25%
Outra: Relatórios 0,00% 0,00% 0,25% 0,25%
Outra: Divulgação na Web 0,00% 0,25% 0,25% 0,51%
Outra: Publicação de artigos em revistas científicas 2,28% 2,28% 0,76% 5,33%
E-mail 1,02% 2,28% 3,55% 6,85%
Leitura de artigos científicos - em papel 1,78% 3,05% 2,28% 7,11%
Participação em unidades de investigação 0,76% 3,05% 4,82% 8,63%
Leitura de artigos científicos - on line 3,30% 2,54% 2,79% 8,63%
Conversas com outros investigadores 1,78% 5,08% 5,84% 12,69%
Participação em redes de investigação 3,55% 7,36% 5,84% 16,75%
Congressos 18,78% 7,87% 5,08% 31,73%
Total 33,76% 33,76% 32,49%
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Grau de eficácia na utilização das TIC 

Pergunta 10 
Eficácia de utilização das Tecnologias de informação e 

comunicação (TIC)  

Utilização eficaz na organização 

Foi aplicada uma escala de classificação para identificar níveis de efic´+acia com 

classificação de ineficaz (nível 1) e eficaz (nível 5).  

Eficácia das TIC 
para a recolha

Eficácia das TIC 
para a criação

Eficácia das TIC 
para a partilha

freq 
abs 

freq 
relativa 

freq 
abs 

freq 
relativa 

freq 
abs 

freq 
relativa 

1 - uso 
ineficaz 3 2,00% 4 2,70% 5 3,33%
2 8 5,33% 18 12,16% 13 8,67%
3 36 24,00% 64 43,24% 55 36,67%
4 69 46,00% 45 30,41% 52 34,67%
5 - uso eficaz 34 22,67% 17 11,49% 25 16,67%
total 150 100,00% 148 100,00% 150 100,00%
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Pergunta 11 Grau de eficácia das TIC 

TIC mais eficazes 

% 
1ºescolha 

% 
2ºescolha 

% 
3ºescolha SOMA 

Outra: Networks 0,00% 0,00% 0,24% 0,24%
Outra: Televisão 0,00% 0,00% 0,24% 0,24%
Outra: Listas de difusão 0,00% 0,00% 0,24% 0,24%
Outra: Revistas científicas e 
livros 0,24% 0,00% 0,24% 0,48%
Outra: Material escrito 0,48% 0,00% 0,00% 0,48%
Extranet 0,24% 0,72% 3,34% 4,30%
Intranet 0,48% 2,63% 2,15% 5,25%
E-mail 2,15% 11,22% 13,13% 26,49%
Base de dados 5,73% 11,93% 11,22% 28,88%
Internet 24,58% 7,16% 1,67% 33,41%
Total 33,89% 33,65% 32,46% 100,00%
System     

    

Pergunta 12 Conhecimento científico- que tipo de bem? 

Bem privado/público; bem organizacional; bem da sociedade/público, ou outra 

hipótese? 

O conhecimento científico é um bem… 
 privado/ individual da organização da sociedade/ público 
 freq relativa freq relativa freq relativa 
1 - concordo fortemente 12,32% 18,52% 75,84%
2 7,97% 31,11% 13,42%
3 16,67% 31,85% 4,03%
4 14,49% 13,33% 3,36%
5 - discordo fortemente 48,55% 5,19% 3,36%
total 100,00% 100,00% 100,00%

P12.4 Outra hipótese do que considera ser o conhecimento científico 
  Frequency
90% público e 10% organização 1 
deve ser repartido pela parte privada, organização e 
sociedade 1 
um bem ao serviço do desenvolvimento da humanidade 1 
um bem universal 1 


