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PREÂMBULO 

 

 

 

A presente dissertação focaliza a gestão do conhecimento (Knowledge 

Management) no sector do turismo, designadamente os processos organizacionais 

relacionados com o conhecimento operantes num conjunto de organizações hoteleiras. 

Trata-se de uma temática que tem vindo a suscitar um interesse crescente, quer na 

comunidade académica, quer na empresarial, interesse esse que se tem reflectido no 

número cada vez maior de eventos diversos (e.g., publicações, conferências, simpósios, 

iniciativas empresariais) a ela dedicados. 

A recente evolução do conceito conduz a uma certa falta de consenso entre os 

diversos autores que por ele se interessam e determina, ainda, a necessidade de se 

realizarem mais estudos empíricos que sustentem os seus pressupostos teóricos. No 

entanto, apesar da diversidade de orientações teóricas, existe alguma sintonia entre os 
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autores que se debruçam sobre a gestão do conhecimento no que respeita à relação entre 

esta existente e o desempenho organizacional, nomeadamente à consideração de que a 

gestão do conhecimento é uma fonte de vantagem competitiva sustentável (e.g., Dixon, 

1992, 2000; Drucker, 1993; Sveiby, 1997, 1999; Davenport & Prusak, 1998; Denton, 

1998; Nonaka, 1990, 1991, 1994, 1997, 1998; Nonaka et al., 1985, 1993, 1994, 1995, 

1998, 1999, 2001, 2001a; Coakes, 2003), possibilitando às organizações enfrentar com 

sucesso os desafios da sociedade da informação e do conhecimento e a actual globalização 

económica. 

Neste contexto, considerámos que seria pertinente estudar um conjunto de 

processos organizacionais relacionados com o conhecimento no sector do turismo, 

centrando-nos concretamente no hoteleiro, na medida em que se trata de um sector onde se 

torna essencial o alcance de desempenhos organizacionais distintivos numa envolvente 

exigente e em constante mutação.  

O presente trabalho organiza-se em torno de duas grandes partes: a primeira 

constituiu a componente conceptual da dissertação e a segunda a sua componente 

empírica.  

O Capítulo I da Primeira Parte tem por objecto de análise o turismo enquanto 

sector em mutação, tendo, para o efeito, sido realizada uma revisão da literatura que parte 

do quadro actual do sector em Portugal, para o perspectivar no contexto da temática da 

gestão do conhecimento. 

O Capítulo II é dedicado à Teoria do conhecimento de Michael Polanyi, e visa, 

fundamentalmente, clarificar os contornos da distinção entre conhecimento tácito e 

explícito, baseando-nos na obra a este respeito produzida pelo autor e que é inspiradora de 

um elevado número de autores que a ela tem recorrido para fundamentar alguns dos seus 

próprios modelos de criação, medição e gestão do conhecimento (e.g., Alee, 1997; 

Baumard, 1999; Dawson, 2000; Davenport & Prusak, 1998; Dixon, 2000; Huseman & 

Goodman, 1999; Magalhães, 1998; Nonaka, 1991; Nonaka et al., 1994, 1995, 1997, 1998, 

1999, 2001; Prusak, 1997; Sparrow, 1988; Snowden, 1999, 2000; Sveiby, 1997, 1999; 

Stopford, 2001; Teece, 1981, 2001). 

A explicitação do modelo de Cardoso (2003) constitui o propósito do Capítulo III, 

no âmbito do qual se formula uma perspectiva com potencial para viabilizar a investigação 

empírica e possibilitar a operacionalização dos diversos processos organizacionais 
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relacionados com a geração e gestão do conhecimento. O modelo em questão, bem como 

o instrumento de medida dele emergente, orientaram o estudo empírico por nós 

desenvolvido. 

A Segunda Parte, dedicada ao Estudo Empírico, inicia-se com o Capítulo IV onde 

se explicitam os objectivos que nortearam a realização da investigação desenvolvida e se 

dá conta da metodologia nela adoptada. Nele formulamos o problema a investigar, 

caracterizamos a amostra estudada, damos conta da forma como contactámos as 

organizações, bem como do procedimento adoptado no que respeita à administração dos 

questionários.  

No Capítulo V explicita-se a metodologia seguida por Cardoso (2003) na 

construção do instrumento que utilizámos, sendo, ainda, apresentados os procedimentos 

seguidos aquando da sua adaptação e validação para o sector hoteleiro. Apresentam-se, 

também, ainda que sucintamente, alguns resultados decorrentes da aplicação do 

Questionário de gestão do conhecimento aos sectores industrial, autárquico e hoteleiro. 

O estudo da influência de um conjunto de variáveis socio-demográficas (sexo, 

idade, experiência prévia, função, tempo na função, antiguidade na empresa, departamento 

e habilitações literárias) na gestão do conhecimento constitui o objectivo central da 

primeira parte do Capítulo VI. Este culmina com a apresentação dos resultados obtidos no 

estudo referente à aplicabilidade de um conjunto de processos relacionados com o 

conhecimento organizacional nas organizações hoteleiras que constituem a nossa amostra, 

ou, dito de forma diferente, termina com a caracterização das organizações estudadas 

quanto aos processos de gestão do conhecimento que nelas operam. 

Esta dissertação encerra com a apresentação das considerações finais, das 

referências bibliográficas consultadas para a sua elaboração, bem como de um anexo 

relativo ao instrumento utilizado na investigação realizada. 
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CAPÍTULO I 
 

O TURISMO: UM SECTOR EM MUTAÇÃO 
 

 

 

Numa primeira secção deste capítulo enquadramos algumas das muitas questões em 

torno das quais habitualmente se discute e reflecte a temática do turismo, para depois, num 

segundo momento, nos posicionarmos no âmbito do quadro actual do sector em Portugal. 

De seguida, daremos particular importância à relação que pode ser estabelecida entre a 

gestão do conhecimento e o turismo, concretamente no que respeita ao entendimento da 

primeira como fonte de vantagem competitiva sustentável para as organizações que 

intervêm no contexto do segundo. Culminaremos este capítulo com a apresentação de 

alguns estudos sobre a gestão do conhecimento no sector do turismo, procurando dar uma 

ideia de qual é o “estado da arte” neste domínio do saber. 
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1. O turismo: breve enquadramento 

 

Pode dizer-se que, na actualidade, existe algum consenso em torno da ideia de que 

o turismo constitui um sector estratégico para o progresso de Portugal. De facto, desde a 

classe política ao cidadão comum é unânime este reconhecimento, porquanto todos 

consideram que habitamos um país lindíssimo, com um clima ideal, excelentes infra-

estruturas turísticas naturais, com uma história e uma tradição cultural ricas e uma 

população tendencialmente acolhedora e simpática. 

De igual modo, é frequentemente reiterada a grande importância do turismo do 

ponto de vista económico. Este contribui na ordem dos 11% para a riqueza nacional, 

criando emprego para cerca de 8% da população activa, sendo um dos principais sectores 

de actividade em Portugal, com a vantagem adicional de um acentuado excedente que 

contribui para o equilíbrio do saldo das transacções comerciais, bem como uma elevada 

receita de divisas geradas noutros países.  

Trata-se de um sector com potencial para se tornar a maior indústria a nível 

mundial a médio prazo e que, no nosso país, tem ainda muito para crescer, se não em 

quantidade, pelo menos em qualidade. É neste âmbito que os grandes eventos (e.g., Euro 

2004) podem ser determinantes na projecção da imagem do país e, mais concretamente, do 

turismo que temos para oferecer. Muito para além do número de visitantes estrangeiros 

esperados ou receitas geradas, os eventos turísticos têm uma enorme capacidade 

mobilizadora das populações que, perante grandes desafios, tendem a dar o seu melhor, 

seja por uma questão de orgulho nacional, seja por qualquer outra ordem de razões. 

A nossa história é a prova real da capacidade de concretização de tais eventos, já 

que nos mostra como uma pequena nação foi capaz de empreender e realizar feitos da 

dimensão dos descobrimentos, mesmo com escassos recursos. É como se de repente, 

imbuídos de um misterioso dom incomum, os portugueses resolvessem mostrar ao mundo 

que são capazes de se ultrapassarem a si próprios para defenderem uma causa nacional. 

Uma das principais características da indústria do turismo é o facto de ser composta 

por uma multiplicidade de produtos e serviços, tão vasta quanto os transportes, o 

alojamento, a alimentação, a animação, a cultura e o desporto. E se, por um lado, esta 

diversidade traduz a grande riqueza do sector, por outro, constitui uma das suas mais 

complexas condicionantes. Na verdade, poucas indústrias necessitam da integração de 
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variáveis tão diversas, muitas das quais não controladas pela própria oferta do sector. Este 

facto, por si só, justifica o envolvimento que o tema gera num largo espectro da sociedade 

em geral, e do empresarial em particular. Mas, acima de tudo, para que esta indústria se 

desenvolva de forma integrada nas suas múltiplas vertentes, é exigido um compromisso 

partilhado por todos os agentes que actuam neste sector ou dele beneficiam, no sentido de 

uma conjugação de esforços e concertação de estratégias que possibilitem uma resposta 

mais eficaz à evolução do mercado. Neste contexto, importa desenvolver uma planificação 

estratégica que pode ser encarada como um processo de interrogação e de aprendizagem 

que tem como fim descobrir as oportunidades que futuramente se poderão apresentar 

(Santana, 1999, p.138). 

Tal como já referimos, o sector de turismo encontra-se numa fase de forte 

crescimento em termos mundiais, e todas as projecções apontam para taxas de crescimento 

elevadas para o futuro. Tal situação decorre, fundamentalmente, da melhoria das condições 

de vida de diversos países e grupos da população mundial (e.g., aumento do rendimento 

das famílias e consequente aumento do rendimento disponível), do desenvolvimento dos 

transportes (mais rápidos, mais baratos e mais eficientes), do desenvolvimento dos mass 

media e dos meios audiovisuais (possibilitadores de uma maior acessibilidade à 

informação e ao conhecimento acerca de outros países, locais e culturas), de uma 

população mundial mais esclarecida, bem como de crescentes relações de negócios e de 

interacção social à escala planetária (globalização). Outros factores podiam, ainda, ser 

apresentados, mas estes são, no nosso entender, aqueles que explicam, em maior 

percentagem, a rápida expansão mundial do mercado do turismo e da mobilidade das 

populações. 

Neste contexto, a questão chave que se coloca ao sector do turismo será a tomada 

de consciência de que a filosofia que presidiu à maioria das acções desenvolvidas deixou 

de responder às novas exigências que são colocadas ao sector, tendo chegado a altura de a 

repensar e questionar.  

De facto, se, por exemplo, na década de 60 se geria com o pressuposto de que mais 

turistas implicava directamente mais e melhor turismo, actualmente, o paradigma da 

massificação está a ser subtituído pelo da personalização e dos nichos do mercado. Novos 

mercados como os do turismo de aventura, ecoturismo, desportos radicais, circuitos 

pedestres, arqueologia industrial, termalismo, turismo cultural, etc., são ilustrativos do que 
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acabámos de referir, demonstrando que o paradigma do crescimento tende a esgotar-se. 

Importa aqui relevar, entre outras (Mathieson & Wall, 1982; Miossec, 1997; Pearce, 1989), 

uma publicação da Organização Mundial do Turismo que, já em 1980, demonstrava, 

sustentando-se nos resultados obtidos com a realização de 1619 projectos, que uma 

filosofia de desenvolvimento baseada nestes pressupostos conduziria as áreas-destino a um 

beco sem saída. 

Um novo paradigma emerge (e é necessário), assentando numa nova filosofia, uma 

filosofia suportada numa estratégia de organização dos produtos, mercados e organizações 

de tipo top-down, assentando ainda no fortalecimento da malha regional, descobrir bottom-

up de novos produtos, mercados e arranjos organizacionais, aglutinação de agentes, 

produtos mais rentáveis e no fortalecimento do sector empresarial e das bases económicas 

e sócio-culturais que os suportam. 

O futuro do turismo passa, portanto, pela territorialização dos seus produtos e 

agentes. Assim sendo, a política nacional do turismo e as suas estratégias de 

implementação deverão traduzir as dinâmicas existentes e estimuladas no território, 

enquanto política de promoção, devendo ser o produto destas realidades e não o contrário 

como tem acontecido até à data. 

Já anteriormente aludimos à necessidade de, no sector em estudo, se tornar 

necessário prestar um serviço de qualidade que responda às exigências de clientes cada vez 

mais informados, esclarecidos e exigentes. 

Ao falarmos de qualidade, entendemos por bem defini-la como uma totalidade de 

propriedades e características de um produto ou serviço que determina a sua aptidão para 

satisfazer necessidades explícitas ou implícitas, sendo actualmente a mais importante 

“driving force“ em qualquer sector de actividade.  

As preocupações com a qualidade emergem nos anos 50, tendo-se, posteriormente, 

evoluído para o conceito de qualidade total que pressupõe não só o mero cumprimento de 

normas, mas também a satisfação plena das expectativas dos consumidores. Assim sendo, 

não podemos deixar de ter em consideração que se trata de algo complexo num sector em 

permanente mutação. 

Efectivamente, a actividade turística é permanentemente confrontada com 

profundas mudanças vivenciadas tanto pela oferta como pela procura, debatendo-se não só 

com o aumento de novos protagonistas e de novos produtos (e.g., parques temáticos, 
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healthcenters, leisure shopings), mas também com novos destinos (decorrentes do 

alargamento das redes de transporte e das maiores facilidades de viajar) e com a 

necessidade de adaptação dos seus produtos e das suas relações com os mercados aos 

gostos e preferências dos consumidores. Estes, são oriundos de culturas e modos de vida 

muito diversificados e exigem que a sua especificidade seja considerada na resposta que 

exigem ao sector. Algumas alterações do comportamento e preferências do consumidor tais 

como, por exemplo, marcações de viagens de última hora, realização de reservas em casa e 

férias activas e personalizadas, implicam novas respostas por parte de quem presta o 

serviço. Neste contexto, importa que as empresas mudem e se adaptem e, ao nível 

empresarial, a mudança materializa-se no aparecimento contínuo de novos produtos e 

serviços, necessidades e exigências por parte do consumidor externo e interno, 

concorrentes e novas formas de concorrência, tecnologias, oportunidades de mercado, leis 

e regulamentos (Santana,1999, p. 1). 

Equaciona-se, portanto, a questão do valor para o cliente, conceito este que resulta 

da percepção pessoal, da atribuição de sentido por parte do sujeito, e que, na falta de uma 

definição universalmente aceite, consideraremos que respeita à troca de benefícios e 

utilidades por sacrifícios que os suportam. Deste modo, a satisfação do consumidor é 

essencial para o sucesso das empresas e destinos turísticos, satisfação essa que será factor 

de competitividade e de sustentabilidade face a uma concorrência cada vez maior. 

 

 

 

2. Quadro actual do sector do turismo em Portugal 

 

Portugal em muito tem beneficiado das tendências de evolução da sociedade e da 

economia mundiais. O mercado internacional do turismo nacional tem uma dimensão três 

vezes superior à da população do país (mais de 27 milhões de visitantes internacionais) e, 

destes, 11,3 milhões pernoitam no nosso país, um número que é superior ao da população 

nacional. Contudo, à magnitude do mercado internacional de Portugal pode, e deve, 

adicionar-se a dinâmica do mercado nacional que, nos últimos anos, tem vindo a registar 

taxas de crescimento excepcionalmente elevadas. Efectivamente, se, por exemplo, em 

1996, apenas 3,8 milhões de portugueses faziam férias, hoje esse número ultrapassa já os 7 
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milhões. Depreende-se daqui o enorme o potencial de negócios deste sector, e que se 

deseja ainda maior e mais bem rendibilizado no futuro.  

Contudo, a este quadro (macro) bastante positivo do turismo nacional há que 

contrapor algumas áreas-problema que, apesar de não serem exclusivas de Portugal, nos 

dizem particular respeito e implicam a necessidade de se introduzirem medidas capazes de 

as solucionar. 

Em primeiro lugar, refira-se que necessita de ser devidamente questionada a 

performance económica, social, ambiental e territorial do sector do turismo no nosso País 

(Costa, 2001). De facto, o turismo nacional tem vindo a crescer muitas vezes em 

quantidade, mas, por vezes, sem grande qualidade. Tem-se observado que, em diversas 

situações, o número total de visitantes aumenta, mas as receitas reais obtidas pelo sector 

diminuem. Apesar das melhorias observadas nos últimos anos em termos de receitas 

médias por visitante, refira-se que, por exemplo, entre 1987 e 1992, o número de visitantes 

internacionais cresceu 27%, enquanto que o total da receita real gerada pelo turismo 

acabou por diminuir 3%.  

Em segundo lugar, salienta-se a excessiva concentração espacial do turismo em 

áreas territoriais específicas (e.g., Algarve, Região de Lisboa/Cascais, Madeira), o que tem 

contribuído para a criação de desadequados processos competitivos entre empresas e para a 

descaracterização dos aglomerados urbanos, que em nada promovem a melhoria das 

condições de vida das populações locais. 

De acordo com Costa (2001), para as próximas décadas, quatro factores emergentes 

marcarão, decisivamente, a política e a estratégia das organizações que operam no sector, 

esperando-se que venham a marcar, igualmente, a política dos governos.  

Primeiro, há que tomar consciência que a tendência mundial do sector privado será 

para a criação de grupos económicos mais fortes. Esta tendência conduzirá, 

inevitavelmente, à criação de alianças, partenariados e redes de organizações. Isto é, a 

tendência será para uma evolução em direcção à integração vertical e horizontal da 

actividade económica. Mesmo na administração pública do turismo, e na administração 

pública em termos gerais, a tendência deverá, preferencialmente, ser para a criação de 

redes e parcerias flexíveis de organizações, em detrimento das estruturas rígidas, 

burocráticas e corporativistas actualmente existentes, que se legitimam por si próprias e 
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não através de uma lógica explicativa e de suporte de produtos e mercados (Boyer & 

Drache, 1996).  

Segundo, há que tomar em consideração que a parte mais significativa do volume 

de negócios gerado pelo turismo advém do mercado das operações, da venda a retalho de 

férias e do subsector do alojamento. 

Terceiro, o futuro mercado do turismo tende a ser dominado pelas tecnologias de 

informação e comunicação (Ohmae, 1995). Estas irão permitir uma maior e mais fácil 

penetração em determinados mercados, romper com situações de monopólio exercidas 

pelos grandes operadores internacionais, permitir uma mais intensa e mais efectiva 

articulação dos agentes ao nível das áreas-destino, bem como uma melhor gestão e 

ordenamento do território. 

Por último, mas não de menor importância, refira-se que o sector privado e as 

organizações públicas começam a sentir necessidade de encontrar novas formas de 

posicionamento face aos novos produtos e formas de negócio emergentes no sector. O 

turismo encontra-se a mudar muito rapidamente, sendo essencial a criação de posturas pró-

activas e não reactivas nesta área por parte dos agentes, que permitam capitalizar a seu 

favor, e em devido tempo, as novas oportunidades de negócio que daqui podem advir. 

Contudo, deve igualmente referir-se que existe actualmente uma necessidade 

premente em ir mais longe nesta área, tais como: promovendo o licenciamento de novas 

unidades e formas de turismo com ofertas diversas versus as que se encontram definidas 

actualmente na legislação, sistematizando coerentemente o ordenamento do nosso 

território, formando os recursos humanos, consolidando o investimento já efectuado em 

áreas com maior ocupação turística e estimulando novos investimentos para permitir uma 

expansão sustentada e sustentável do tecido empresarial, essencialmente ao nível das áreas 

menos desenvolvidas. 

A necessidade de uma política bem estruturada para países fortemente receptores, 

como é o caso de Portugal, pode ainda ser salientada pelas seguintes razões: definição clara 

de targets nacionais, clarificação do enfoque espacial, tipologias de ordenamento do 

território, clarificação de necessidades adicionais de equipamentos e infra-estruturas, 

clarificação e concertação de sistemas de incentivos, definição da filosofia e estrutura 

organizacional, da política de investigação, de formação e apoio dos recursos humanos e 

estímulo à realização de parcerias nacionais e internacionais. 
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Dito de outro modo, o turismo nacional necessita de um conjunto de “vectores de 

convergência“, sendo estes alguns dos argumentos que justificam a necessidade de avançar 

para uma política forte, estruturada, polarizada, direccionada e priorizada em metas e 

objectivos bem definidos. Trata-se de uma política que deverá promover redes de sinergia 

entre diferentes agentes, criando bases sólidas de segurança e de confiança para o 

investimento privado, pois se assim não for seremos conduzidos a situações de falta de 

estratégia, organização e orientação político-estratégica para as organizações do sector 

público e privado. 

Neste contexto, entendemos que uma nova política para o sector deve considerar 

três vectores principais de orientação: 

1º- Fortalecimento do sector privado; 

2º- Identificação e clarificação do produto; 

3º- Implementação de um sistema organizacional de suporte adequado. 

O problema do mundo das empresas é muito complexo e pode não estar 

estritamente correlacionado com a dimensão e tempo de semivida (referimo-nos à sua vida 

útil) das organizações. As empresas valem por aquilo que representam na prática, valor que 

produzem, emprego que geram e que ajudam a criar, capacidade de criar e difundir 

conhecimento, competências e capacidade de inovar, crescer e influenciar o meio que as 

rodeia, mais valias que proporcionam aos seus accionistas, bem como pelo contributo que 

fornecem à sociedade em geral. 

Tal como foi referido, a dimensão das empresas não pode ser analisada 

isoladamente, pois existem empresas de pequena dimensão, dinâmicas e rentáveis. 

Contudo, à variável dimensão importa acoplar a variável estrutura, e aqui deparamo-nos 

com a realidade vivenciada pela maioria das empresas do sector, detentoras de uma 

estrutura familiar e constituídas por alguns (poucos) elementos do agregado familiar. 

Outra questão que importa considerar relaciona-se directamente com a formação e 

qualificação dos recursos humanos que intervêm nas organizações do sector. Apesar de 

não existirem dados fidedignos sobre níveis de qualificação do pessoal, sabe-se, contudo, 

que a maior parte das pessoas que integra os quadros destas empresas não possui níveis de 

formação compatíveis e adequados à área por nós abordada, o turismo (Cardoso, 2000). 

Mesmo ao nível das organizações da administração do sector comprova-se, através de 

estudos realizados nesta área (Costa, 2001) que os baixos níveis de qualificação são uma 
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realidade que afecta muito negativamente o sector. Tal situação decorre, entre outros 

aspectos, do facto de a educação e formação em turismo ser uma realidade relativamente 

recente em Portugal, como aliás é demonstrado por investigação efectuada (Salgado, Costa 

e Curado, s/data). Esta questão assume particular relevância porquanto a aprendizagem 

(em quantidade e qualidade) efectuada nas organizações depende das pessoas que as 

integram, sendo a sua cultura de base e a sua escolaridade factores que contribuem 

significativamente para os processos individuais e colectivos de adaptação e 

desenvolvimento contínuos (Santana, 1999). 

Uma das maiores fontes de vantagem competitiva para as organizações é a criação 

de produtos e o desenvolvimento de formas de gestão que se apoiem na diferença e na sua 

personalização.  

O conceito de qualidade, a que anteriormente fizemos referência, necessita de uma 

reflexão muito especial, pois não pode ser, nem interessa que seja, o equivalente a 

normalização e estandardização, favorecendo, naturalmente, os grandes operadores 

internacionais. A qualidade terá que passar muito mais pela certificação dos processos do 

que pela dos produtos. 

Portugal terá, necessariamente, que se afirmar como um destino de qualidade, 

sustentando-se na afirmação da sua diferença e na diferenciação dos seus produtos, 

afirmando, plenamente, a sua autenticidade e personalidade própria. 

 

 

 

3. Algumas questões conjunturais 

 

Sendo inquestionável a pujança e dinâmica que caracterizam a actividade 

económica do turismo, é evidente que Portugal não pode contentar-se com os êxitos 

alcançados num passado mais ou menos próximo, nem descansar a gerir o presente.  

Sendo, seguramente, o turismo uma das actividades mais concorrenciais do mundo, 

onde cada destino, território e país procuram disputar a sua quota do mercado 

internacional, importa que se definam estratégias para enfrentar não só os comportamentos 

e as tendências de procura, mas também os desafios da concorrência. 
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A actual conjuntura e os cenários que se perfilam no horizonte reclamam uma 

postura de análise permanente ao comportamento dos mercados, capacidade e agilidade de 

intervenção, rigor de avaliação de diferentes situações que afectam a actividade turística, 

determinação e vontade política na implementação de medidas para que o turismo 

português evolua no sentido de um futuro competitivamente sustentado. 

O programa de acção da Confederação do Turismo Português para o biénio 2001-

2003 era já ilustrativo no que concerne às políticas que urge implementar para que o 

desenvolvimento sustentável do turismo nacional possa ser uma realidade, sob o signo da 

competitividade e da qualidade. A concorrência externa exige uma grande competitividade 

da oferta turística nacional, começando pela urgente revisão do quadro fiscal. O grupo de 

trabalho paritário criado pelos Ministérios das Finanças e da Economia e pela 

Confederação do Turismo Português para a formalização de propostas tendo em vista a 

dedutabilidade do IVA em despesas profissionais de alojamento, alimentação e recepção, 

consagradas por alterações legislativas já no orçamento de estado (OE) de 2002, 

representou um primeiro passo para colocar o turismo português num patamar competitivo 

próximo dos seus concorrentes mais directos. 

Contudo, importa ter presente que a fiscalidade, desde a restauração a outros 

serviços turísticos, continua a ser um factor penalizante na capacidade competitiva da 

nossa oferta turística, sem esquecer outros factores, tais como as facturas energéticas e a 

ausência de flexibilidade laboral que sobrecarregam as empresas e a sua competitividade. 

Se as diferentes empresas turísticas tiverem de continuar a apostar na modernidade 

organizacional e de operação para atingirem patamares de produtividade mais elevados, 

todo esse esforço poderá ser infrutífero, se não for acompanhado por políticas adequadas 

de transporte, começando pelo aéreo e pela gestão aeroportuária, ambiente e ordenamento 

do território, promoção turística, formação profissional e outras, indispensáveis ao 

desenvolvimento, diversificação e qualificação da oferta. 

Para a Confederação do Turismo Português, competitividade e qualidade não 

podem ser meros slogans, mas sim as linhas que devem orientar as políticas de turismo nas 

suas diversas vertentes. Não se trata aqui de adoptar uma posição corporativa, mas actuar 

para que o País possa alcançar com sucesso as metas que na actualidade se colocam ao 

sector do turismo.  
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Neste contexto, enfatiza-se a necessidade de estas questões serem consideradas por 

todos quantos se encontram nos centros de decisão (e.g., a integração da Confederação do 

Turismo Português na Comissão Permanente de Concertação Social). Para a CTP não basta 

o reconhecimento do peso económico e social da actividade turística, na medida em que o 

reconhecimento político se torna igualmente fundamental visto que dele decorre a 

participação activa nos diferentes domínios em prol da afirmação do turismo português e 

da definição de estratégias que permitam enfrentar os novos desafios com reforçado 

empenho e determinação. 

Estas (entre outras) acções têm por objectivo tentar reequacionar e relançar um 

conjunto de áreas-problema com que o sector se tem vindo a defrontar. Enquadrar, 

fundamentar e perspectivar pro-activamente o desenvolvimento e a política do turismo em 

conhecimento técnico-científico de base parece ser, pois, uma das apostas que, cada vez 

mais, será necessário perseguir nesta área e, por maioria de razão, deverá ser trazida para o 

topo da agenda da política do turismo em Portugal. 

Segundo Costa (2001) apesar da abrangência de situações e de questões que a área 

de estudo do turismo encerra, muitas delas com grandes e complexas inter-relações, o que 

dificulta ainda mais o estudo e análise do turismo, três questões assumem-se como 

centrais. Primeiro, o de proceder, de uma forma célere e objectiva, à identificação de um 

conjunto de problemas centrais que afectam a estrutura, a organização e a eficácia do 

sector do turismo nacional. Segundo, o de avaliar qual o papel que o sector privado pode e 

deve assumir nesta área. Terceiro, discutir qual a posição que o sector privado deve vir a 

assumir no quadro de uma nova e renovada estrutura organizacional que se deseja venha, 

no futuro, a ser implementada em Portugal. 

Importa, ainda, discutir a forma como a estrutura administrativa do sector do 

turismo se deve vir a organizar no futuro, de forma a que o potencial da relação entre os 

sectores público e privado possa ser maximizado. O objectivo subjacente a esta discussão 

reside na necessidade de que se abandone a velha máxima de que o turismo assenta no 

sector privado, enquanto que a realidade demonstra que este possui um nível de interacção 

e de peso efectivo no sector bem abaixo do que seria de esperar (Costa, 2001). 
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4. A gestão do conhecimento como fonte de competitividade para o turismo 

 

Tal como anteriormente referimos, o desenvolvimento do sector do turismo exige 

uma preocupação crescente com as questões da qualidade de produtos e serviços. No 

entanto, a definição de qualidade vai para além da satisfação das necessidades dos clientes, 

pretendendo-se até a sua superação, atendendo a expectativas que, frequentemente, não são 

sequer formuladas (Deming, 1986).  

Neste contexto, serão responsáveis pela qualidade todos os elementos que têm 

alguma participação, directa ou indirecta, na produção de um dado bem ou serviço, 

designadamente pessoas, equipamentos, métodos, informações, matérias-primas, ambiente. 

A perspectiva de Crosby (1997) congrega todos estes aspectos, na medida em que 

considera que um produto possui qualidade quando está conforme os requisitos do 

consumidor e, para que isto seja atingido, é preciso envolver todos os actores 

organizacionais. 

Assim sendo, em causa estão questões directamente relacionadas com a capacidade 

organizacional para prestar um serviço de qualidade, inovador e que responda cabalmente 

às necessidades dos consumidores. Em causa está, pois, um conjunto de competências que 

as empresas precisam de desenvolver para alcançarem uma competitividade sustentável em 

mercados cada vez mais competitivos. Trata-se da capacidade de inovar, aprender a 

resolver problemas, encontrar soluções para novas situações ou, simplesmente, responder 

diferentemente a situações já conhecidas, de forma a garantir um desempenho 

organizacional distintivo. Tal como refere Santana (1999),  
A inovação é um modo de mudar uma organização, seja como resposta a mudanças nos 

ambientes interno ou externo seja como uma maneira de influenciar o ambiente em que está 

inserida, pode dar-se em qualquer uma das suas partes e estar relacionada com qualquer aspecto 

do seu funcionamento. Nas organizações, a inovação está sujeita a influências individuais, 

organizacionais e ambientais. As variáveis organizacionais parecem ser, até agora, as mais 

estudadas e ter primordial importância como determinantes da inovação. (p. 27 e 28) 

Neste âmbito, constata-se que a maioria dos autores que se dedica ao estudo das 

questões relacionadas com as capacidades para aprender, para criar e gerir o conhecimento 

nas organizações, fá-lo, explícita ou implicitamente, no contexto das suas relações com o 

desempenho ou a competitividade das organizações (e.g., Andreu & Sieber, 2000; Barney, 

1991; Bertels & Savage, 1998; Boisot, 1998; Brooking, 1997; Bukh et al., 1999; Carrol & 
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Tansey, 2000; Davenport & Prusak, 1998; Denton, 1998; Dixon, 1992; Drucker, 1993; 

Edvinsson & Malone, 1997; Grant, 1996; Lloyd, 1996; Hall, 1992, 1993, 1994; Herderson 

& Cockburn, 1994; Huber,1991; Huseman & Goodman, 1999; Johanson et al., 1999; 

Leonard-Barton, 1992, 1995; Marchand, 1998; Mincer, 1989; Nahapiet & Ghoshal, 1998; 

Nelson, 1991, 1992; Nonaka et al., 1985, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 

2001, 2001a; Nonaka, 1990, 1991, 1994, 1997, 1998; Porras & Collins, 1994; Quinn, 

1992; Skyrme & Amidon, 1997; Stewart, 1997; Stopford, 2001; Sullivan, 1999; Sveiby, 

1997; Winter, 1987). Dito de outro modo, estuda-se e procura compreender-se melhor a 

forma como as organizações aprendem, como adquirem e aplicam o seu conhecimento, 

porque daí parecem advir mais valias em termos da sua performance, do seu desempenho, 

da sua competitividade (Cardoso, 2003). 

As relações que a literatura revista estabelece passam frequentemente pela 

consideração de que, ao criar e adquirir novo conhecimento e ao rendibilizar todos os 

processos organizacionais com ele relacionados, a organização potencia as suas 

capacidades de aprendizagem, rendibiliza os seus demais recursos, reforça as relações com 

os seus diversos stakeholders, catalisando, assim, a concretização dos seus objectivos e 

alcançando uma posição de vantagem competitiva nos mercados em que opera. 

Neste contexto, a empresa pode perspectivar-se como 
...uma colecção de capacidades dinâmicas, que compõem o conhecimento, herdadas do passado 

e constrangidas pelo passado. Neste sentido, a empresa é um repositório de conhecimento e é 

como repositório de conhecimento, contingente com o seu passado, que ela difere de todas as 

outras. As capacidades são “pegajosas”, no sentido em que não podem ser adquiridas ou 

passadas de um modo fácil, rápido e barato. Esta característica faz com que representem para a 

empresa a melhor oportunidade: a possibilidade de se manter competitiva através da 

distintividade (Santana, 1999, p. 66). 

Na perspectiva de Nonaka e Takeuchi (1995), a criação de conhecimento 

organizacional resulta da capacidade que uma organização detém para criar conhecimento, 

disseminá-lo por toda a organização e incorporá-lo nos seus produtos, serviços e sistemas. 

O sucesso competitivo decorre, portanto, da capacidade para criar um novo conhecimento, 

constituindo o elemento chave que diferencia as organizações. Em nosso entender, a 

melhoria da qualidade dos produtos e serviços resulta de um adequado processo de 

desenvolvimento, focalizado na criação e na “internalização” do conhecimento, associados 

à aplicação de ferramentas e de metodologias de qualidade.  
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A necessidade de partilhar o conhecimento conduz a uma outra necessidade, 

relacionada com os processos de comunicação nas organizações. Estes, precisam de ser 

intensificados e são catalisados pelos processos organizacionais empreendidos numa lógica 

de gestão do conhecimento. 

Quando citamos a comunicação referimo-nos, obviamente, não somente à 

comunicação evidenciada pelos canais formais codificados, mas, principalmente, à que 

favorece a troca de conhecimentos tácitos, dependentes da maior parte das comunicações 

face-a-face. Gostaríamos de realçar que, apesar das enormes conquistas proporcionadas 

pelas novas tecnologias neste sector, jamais haverá um substituto perfeito para a interacção 

directa entre indivíduos (Brito, 2003). 

O conhecimento tácito, tal como a experiência e os insights (altamente pessoais e 

inerentes ao indivíduo) são, habitualmente, desprezados pelas estruturas formais das 

organizações. O potencial de contribuição do conhecimento tácito para o desenvolvimento 

organizacional é, ainda, subestimado principalmente pelas estruturas ultrapassadas e ainda 

enraizadas na cultura organizacional. Os actuais canais de transmissão do conhecimento 

são, ainda, os clássicos e privilegiam o lado explícito, formal e os processos lógicos de 

transmissão, provocando uma lacuna na criação de valor de um produto ou serviço, o que, 

por sua vez, se vai reflectir na manutenção das suas deficiências até ao final do projecto, 

com repercussões directas na qualidade do produto ou serviço. 

As interacções sociais são uma forma privilegiada de acesso à informação, o 

objecto do conhecimento. Essa teia de relações é operacionalizada na forma de diálogo 

entre as pessoas e aponta para o interesse que interliga os indivíduos, servindo de autêntica 

mediação. 

Tendo em conta o que acabámos de referir, diríamos que a gestão do conhecimento 

– a capacidade de o gerar, renovar e utilizar – é apresentada como constituindo a principal 

vantagem competitiva das organizações, possibilitando-lhes fazer face aos actuais desafios 

da “sociedade da informação e do conhecimento” e enfrentar com sucesso as 

oportunidades e as ameaças que a chamada globalização económica comporta. Assim 

colocado o problema, o conhecimento adquire um valor acrescido e é considerado como 

constituindo um recurso ou bem valioso, raro e inimitável, que importa preservar, valorizar 

e rentabilizar (Barney, 1991). 
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Ao procurar estabelecer uma relação entre o turismo e a gestão do conhecimento, 

procurámos clarificar a ideia de que a segunda pode constituir uma fonte de 

competitividade para o primeiro. Importa que se alcancem desempenhos organizacionais 

distintivos por parte das organizações que actualmente intervêm num sector altamente 

exigente e mutante quanto o do turismo. Sustentar a concretização dos objectivos 

organizacionais no desenvolvimento de uma acção que tenha em conta e promova um 

conjunto de processos relacionados com a criação e gestão do conhecimento 

organizacional, constitui, em nosso entender, um investimento seguro e de elevado retorno. 

 

 

 

5. A gestão do conhecimento no sector do turismo 

 

Ao realizar a revisão da literatura conducente à elaboração deste trabalho, 

constatámos a escassez de estudos empíricos sobre a gestão do conhecimento no sector do 

turismo, apesar das vantagens, consensualmente reconhecidas, decorrentes da adopção de 

uma gestão estratégica das organizações turísticas orientada para o conhecimento. 

Bouncken e Pyo (2003), por exemplo, defendem que as actividades relacionadas 

com a hotelaria e o turismo podem tornar-se mais eficazes e competitivas através da 

utilização dos conceitos e práticas oriundos da área da gestão do conhecimento. Segundo 

estes autores, as referidas actividades, sendo habitualmente desenvolvidas em unidades 

geográficas dispersas, poderiam retirar benefícios acrescidos da gestão do conhecimento, 

constatando-se, no entanto, que apenas um número muito reduzido de empresas já 

implementaram práticas de gestão do conhecimento. 

Um estudo recente demonstra que, apesar de os gestores de muitos hotéis 

considerarem a gestão do conhecimento e a transferência de informação conceitos 

relevantes, afirmam-se, contudo, confrontados com o excesso e falta de clareza de 

procedimentos e práticas. Como resultado, não se encontram suficientemente 

familiarizados com a gestão do conhecimento e acabam por rejeitar a sua implementação 

(Bouncken & Pyo, op. cit.). 

Mannington (1999) focaliza a gestão do conhecimento em pequenas e médias 

empresas, enfatizando a importância desta temática no sector do turismo. Refere que esta 
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questão tem vindo a captar a atenção dos profissionais da gestão e das tecnologias de 

informação e comunicação, promovendo a introdução de novos produtos no mercado, 

sendo compreensível o crescente interesse suscitado por esta área, tendo em conta as 

actuais transformações sociais na direcção de uma economia baseada no conhecimento e as 

suas implicações nos locais de trabalho.  

Para este autor, as organizações de grande dimensão começam já a entender o 

verdadeiro valor do conhecimento detido no seu interior, sendo que, hoje em dia, o valor 

de determinada organização pode ser calculado a partir do seu capital intelectual. O 

conceito de utilização e armazenamento de conhecimento gerado no interior da própria 

organização é claramente apelativo; no entanto, a gestão deste conhecimento e a 

capacidade de o utilizar enquanto vantagem competitiva requer um planeamento 

cuidadoso, bem como uma compreensão aprofundada do conhecimento detido pela 

organização e pelos seus diversos colaboradores. Em seu entender, apesar da actual 

investigação se situar, maioritariamente, ao nível das grandes organizações, as pequenas e 

médias empresas têm também uma necessidade explícita de gestão do seu capital 

intelectual. Contudo, as conclusões da investigação produzida ao nível das grandes 

organizações nem sempre são aplicáveis à realidade das pequenas e médias empresas. 

Apesar disso, estas últimas podem e devem utilizar o seu conhecimento para obter 

vantagens competitivas. Como a indústria do turismo, em particular, detém uma 

componente de conhecimento significativa, a gestão do conhecimento poderia reverter-se 

em valor acrescentado e em benefícios substanciais para estas organizações, na medida em 

que muitos dos princípios da gestão do conhecimento são aplicáveis a todas as 

organizações, independentemente da sua dimensão (Mannington, 1999). 

As próprias organizações de ensino devem fazer um esforço no sentido de estimular 

o ensino e a investigação neste domínio específico. As universidades começaram a 

reconhecer que têm um importante papel na promoção das práticas de gestão do 

conhecimento. Nas palavras de Halal (s/ data):  
“numa época em que o conhecimento superou o capital enquanto factor estratégico da 

economia global, deve ser conferida à gestão do conhecimento uma parcela do enorme 

esforço agora despendido na contabilidade, análise financeira (...). As instituições de 

ensino superior foram desafiadas a criar e disseminar conhecimento (...) no meu 

entender, o papel das instituições de ensino superior deve ser o de facilitar a gestão do 
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conhecimento, que pode operacionalmente ser definida como o conhecimento, oriundo 

das actividades de investigação e ensino, transferido para a prática.” 

O ensino e a investigação podem contribuir para a transferência do conhecimento 

para uma dimensão prática, através das suas funções de descoberta, integração e 

aplicabilidade. 

O Outreach é um conceito do networking que comporta uma larga escala das 

actividades que as universidades podem utilizar para criar, identificar, reunir, rever, 

partilhar e adaptar conhecimento, bem como conduzir à sua utilização prática. O outreach 

deve ser inerente ao acto de ensinar e investigar, incluindo um espectro alargado de 

descoberta cooperativa, de aplicabilidade e de interacções criativas de resolução de 

problemas entre a universidade e o exterior. Inclui a investigação aplicada, o 

estabelecimento de parcerias de transferência de tecnologia, projectos de demonstração e 

interacções entre académicos e a comunidade envolvente à universidade, para descobrir, 

explorar e disseminar o conhecimento na prática. No fundo, trata-se de um serviço que 

pressupõe a partilha com a comunidade do conhecimento gerado pela universidade. 

Os exemplos que se seguem demonstram as abordagens de outreach que envolvem 

universidades e o sector do turismo. 

O projecto “Turismo Sustentável CRC” (Sustainable Tourism CRC – STCRC) foi 

estabelecido ao abrigo de um programa dos centros de investigação cooperativa do 

governo australiano (Australian Government's Cooperative Research Centers) para 

fomentar o desenvolvimento de uma indústria turística dinâmica, internacionalmente 

competitiva e sustentável. O STCRC é dirigido por parceiros da indústria, governo e 

universidades e tem fins não lucrativos. A sua visão é a inovação enquanto elemento 

director de uma indústria turística dinâmica, internacionalmente competitiva e sustentável. 

A missão do STRC é o desenvolvimento e gestão da propriedade intelectual de forma a 

conferir ao projecto características inovadoras e promover a sustentabilidade económica, 

ambiental e social do sector do turismo – uma das maiores indústrias e de mais rápido 

crescimento do mundo.  

O programa “Destination Australia” constitui um projecto de investigação 

integrado e multidisciplinar do STCRC, focalizado em três áreas chave: (a) destinos 

sustentáveis, (b) organizações sustentáveis e (c) recursos sustentáveis. 

O STCRC difunde os resultados das suas investigações à indústria utilizando, para 

o efeito, múltiplos meios, designadamente, através da colaboração com os parceiros da 
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indústria e do governo, do registo da sua propriedade intelectual e do uso de ferramentas 

do negócio, jogos, manuais e sistemas periciais. Atribui, ainda, enorme importância à 

informação que pode ser veiculada pela Internet, à publicação de relatórios e flyers, bem 

como à divulgação de produtos, cursos e programas de formação. O desenvolvimento de 

um conjunto de serviços internacionais de consultoria e a realização de conferências, 

workshops e seminários são, também, actividades que o STCRC considera prioritárias. 

Apresentamos, de seguida, as mais recentes conclusões do “Turismo Sustentável 

CRC”: 

1. A introdução do sector do turismo na principal iniciativa de investigação e 

desenvolvimento do governo da Austrália – os programas dos Cooperative Research 

Centers; 

2. O fortalecimento das ligações entre a indústria, as organizações de investigação 

na área do turismo, as instituições educacionais e as agências governamentais; 

3. O financiamento de cursos de pós-graduação na área do turismo; 

4. A focalização no potencial colectivo de exportação do turismo australiano; 

5. O apoio à indústria do turismo, no sentido da compreensão do valor da 

investigação e de uma aproximação estratégica ao conhecimento; 

6. O apoio às decisões do governo australiano na adopção de um papel activo no 

desenvolvimento turístico; 

7. A criação de organizações especializadas na avaliação da propriedade intelectual 

gerada na investigação do CRC; 

8. A ênfase na investigação dos seguintes sectores do turismo: 

- Gestão do turismo ambiental (turismo selvagem, turismo de montanha, turismo de 

natureza, turismo de aventura); 

- Engenharia do turismo e eco-tecnologia (infra-estruturas e sistemas litorais e 

marinhos, ecologia litoral do turismo, gestão de desperdícios, fornecimento de água e 

estudos associados ao impacto ambiental, infra-estruturas físicas, projectos e construção); 

- Políticas de turismo, produtos e negócio (consumidores e marketing, eventos, 

turismo desportivo, gestão estratégica, planeamento e desenvolvimento do negócio, gestão 

de destinos e turismo regional, economia e política do turismo, turismo indígena); 

- E-travel (publicitação e venda de produtos e destinos virtuais; desenvolvimento 

de tecnologias de turismo on-line, introdução do e-business no turismo sustentável); 
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- Educação no turismo; 

9. A criação de centros de investigação em universidades com as quais estabeleceu 

parcerias; 

10. Publicações: grande parte do trabalho gerado pela investigação dos projectos 

CRC pode ser consultada no catálogo de publicações do website do CRC. 

Ainda no âmbito do trabalho desenvolvido por instituições do ensino superior, 

Frechtling, Bedard e Hawkins (2003), professores e investigadores de política do turismo, 

na School of Business and Public Management, da Universidade George Washington, 

desenvolveram um modelo de e-learning para a cooperação com os países em 

desenvolvimento no âmbito da educação e formação para o turismo. 

Partindo de uma definição de conhecimento segundo a qual esta reflecte a 

compreensão de algo e a capacidade de o utilizar através da investigação e da experiência, 

a universidade George Washington pretende que os seus membros adoptem uma 

abordagem compreensiva e detalhada que enfatize as responsabilidades organizacionais na 

transferência do conhecimento aos componentes governamentais, comerciais e da 

sociedade civil do sector do turismo.  

De acordo com o American Productivity and Quality Center (APQC), a 

transferência do conhecimento é um processo cíclico, sendo o objectivo final dessa 

transferência a utilização prática do conhecimento. Assim, tal como foi já referido, a 

utilização e reutilização das práticas de gestão do conhecimento podem conduzir à 

melhoria da eficácia organizacional. As redes científicas, profissionais e comerciais do 

sector do turismo têm vindo a conferir crescente importância ao benchmarking na melhoria 

do desempenho organizacional, utilizando processos semelhantes à abordagem proposta 

pela APQC. A capacidade de aprender com os outros é uma da característica distintiva das 

organizações empenhadas em aprender e o benchmarking possibilita o alcance de uma 

perspectiva externa (Santana, 1999). 

Wober (2002) descreve diversas abordagens de benchmarking interno e externo, 

sendo que as primeiras se referem às funções e actividades de uma organização no mesmo 

local ou em locais diferentes. O benchmarking externo envolve a utilização: (a) das 

melhores práticas (independentemente do sector/indústria) na melhoria do desempenho e 

na aprendizagem através de outros exemplos; (b) da análise comparativa de objectivos, 

estratégias e actividades dos concorrentes na melhoria da capacidade competitiva e (c) das 
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políticas, estratégias, sistemas de informação e programas de formação concebidos para 

melhorar o desempenho de determinado sector ou indústria.  

Este autor (Wober, op. cit.) classifica o benchmarking no turismo de forma a 

abranger organizações lucrativas e não lucrativas e destinos. Considera que a maioria das 

iniciativas de benchmarking tem vindo a ocorrer em organizações orientadas para a 

obtenção de lucros, em particular na indústria hospitaleira, e que poucas iniciativas foram 

empreendidas no contexto de organizações não lucrativas.  

 

 
 

Sumário 

 

Depois de havermos enquadrado a problemática em estudo, parece-nos relevante 

acentuar o facto de que o sector do turismo, pelas características que lhe são próprias e que 

anteriormente referimos, constitui uma área de intervenção no âmbito da qual existe uma 

enorme necessidade e um enorme potencial para o desenvolvimento de estudos e para a 

implementação de práticas relacionadas com a gestão do conhecimento organizacional. 

Face à escassez de tais actividades (de investigação e intervenção), enfatizamos o 

facto de que as mais valias delas decorrentes passam por responder mais e melhor aos 

desafios colocados pela globalização económica, pela sociedade do conhecimento, que 

implicam a adopção de comportamentos organizacionais orientados por novos valores, a 

integração de novas formas de organização do trabalho e preocupações acrescidas com a 

promoção de interacções instrumentais entre os indivíduos nas organizações e com a 

qualidade de vida de que usufruem aqueles que nelas trabalham. 

Estes, entre outros, são desafios colocados ao sector do turismo no início de um 

século que surge a seguir a um outro fundamentalmente caracterizado pela inovação 

tecnológica e pelos avanços ocorridos ao nível da comunicação e do conhecimento. 

No próximo capítulo, centrar-nos-emos na distinção entre conhecimento tácito e 

explícito, razão pela qual apresentaremos a teoria do conhecimento de Michael Polanyi. 
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CAPÍTULO II 
 

A TEORIA DO CONHECIMENTO DE MICHAEL POLANYI 
 

 

 

Ao efectuar a revisão da literatura sobre a temática em questão, constatámos uma certa 

regularidade no que concerne a referências alusivas à teoria do conhecimento de Polanyi 

(1958, 1966, 1966/1997)1. Efectivamente, um elevado número de autores recorre ao seu 

modelo conceptual para fundamentar alguns dos pressupostos dos seus próprios modelos de 

criação, medição e gestão do conhecimento (e.g., Alee, 1997; Armistead, 1999; Baumard, 

1999; Bhatt, 2000; Boerner et al., 2001; Dawson, 2000; de Haën et al., 2001; Dixon, 2000; 

Beijerse, 1999; Davenport & Prusak, 1998; Durrance, 1999; Gherardi & Nicolini, 2001; 
                                                           
      1 Michael Polanyi (1881-1976) foi um médico húngaro que desenvolveu a maioria do seu trabalho no âmbito 
das Ciências Físico-Químicas, mas que se interessa pela área da filosofia aos 55 anos de idade. Em 1951, aceita 
leccionar uma cadeira na área dos Estudos Sociais na Universidade de Manchester, tendo as suas lições sido 
compiladas em 1958, numa obra titulada Personal Knowledge, Towards a Post-Critical Epistemology. Contudo, 
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Haldin-Herrgard, 2000; Hintzman, 1990; Huseman & Goodman, 1999; Ichijo et al., 1998; 

Jankowicz, 2001; Joia, 2000; Kulkki & Kosonen, 2001; Magalhães, 1998; Marchand, 1998; 

Nonaka, 1991; Nonaka et al., 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2001; Pawlowsky, 2001; Prusak, 

1997; Saint-Onge, 1999; Scharmer, 2001; Snowden, 1999, 2000; Sparrow, 1988; Starbuck & 

Hedberg, 2001; Sternberg, 1999; Stopford, 2001; Sveiby, 1997, 1999; Teece, 1981, 2001; 

Tsui-Auch, 2001; Venzin et al., 1998; von Krogh & Roos, 1996). No entanto, saliente-se que, 

muito embora existissem já na literatura diversas referências à teoria de Polanyi, foi a partir de 

1991, com a obra de Nonaka, The Knowledge Creating Company, que o autor se constitui 

como referência fundamental neste domínio (e.g., Bertels & Savage, 1998; Snowden, 2000). 

Neste contexto, optámos por analisar e descrever mais detalhadamente a sua teoria 

acerca do conhecimento humano, na crença de que uma melhor compreensão dos seus 

pressupostos básicos nos possibilita, por inerência, um mais profundo entendimento dos 

modelos que os incorporam. 

 

 

 

1. Conhecimento pessoal: os seus pressupostos básicos 

 

Na obra Personal Knowledge, Towards a Post-Critical Epistemology, Polanyi (1958) 

propõe um conceito de conhecimento baseado em três pressupostos fundamentais:  

(a) a verdadeira descoberta não pode ser explicada por um conjunto de regras ou 

algoritmos;  

(b) o conhecimento é não só público, mas também pessoal, no sentido em que é 

construído pelos indivíduos e, consequentemente, engloba as suas emoções e paixões. Neste 

sentido, a opção do autor pelo título Personal Knowledge pretende enfatizar que, mesmo na 

ciência, o intelecto se encontra ligado ao contributo “apaixonado” do conhecimento pessoal, 

sendo as emoções uma das suas componentes essenciais e, por fim,  

                                                                                                                                                                                      
apesar da sua grande influência, Polanyi nunca foi reconhecido como um verdadeiro filósofo pelos seus 
contemporâneos. 
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(c) o conhecimento subjacente ao conhecimento explícito é mais primário e 

fundamental, dado que todo o conhecimento é tácito ou nele fundado.  

O autor (op. cit.), parte da teoria da Gestalt que postula que os indivíduos podem 

conhecer a totalidade de determinado objecto através da interpretação que fazem dos seus 

detalhes particulares, ainda que não sejam capazes de, isoladamente, os identificar. Por outras 

palavras, a percepção de uma dada totalidade ocorre através do equilíbrio das suas 

características particulares, impressas na retina ocular ou no cérebro do indivíduo. Os estudos 

de Polanyi acerca do conhecimento partem deste pressuposto - o todo é maior do que a mera 

soma das partes - encarando a Teoria da Forma enquanto moldagem activa, concretizada no 

processo de procura de conhecimento. Esta moldagem ou integração de características é 

considerada como o poder tácito através do qual todo o conhecimento pode ser descoberto e, 

posteriormente, considerado verdadeiro. Para Polanyi (1966/1997), a Gestalt assenta, assim, 

numa lógica de pensamento tácito, facto que transforma a perspectiva da totalidade no sujeito.  

Inspirado na teoria em questão, Polanyi (1958) encara o processo de conhecimento 

enquanto pistas fragmentadas que, continuamente, são integradas em categorias, pelo que a 

atribuição de sentido à realidade pressupõe todo um processo de categorização, isto é, os 

indivíduos conferem sentido à realidade, categorizando-a. Os padrões de categorias, por sua 

vez, incluem teorias, métodos, sentimentos, valores e aptidões que podem ser utilizados de 

forma tradicionalmente válida. Parte-se, assim, do particular para o geral, sendo este acto de 

integração um acto informal da mente que não é passível de substituição por uma qualquer 

operação formal. Para o autor, as formas mais elevadas de integração manifestam-se nas 

potencialidades tácitas da arte e da ciência.  

Contudo, Polanyi acaba por se distanciar da Gestalt ao afirmar que a percepção, 

fenómeno no qual a referida teoria focou a sua atenção, parece ser a forma mais empobrecida 

de saber tácito, uma vez que a integração acima descrita requer, ainda, uma espécie de meta-

conhecimento - a integração do conhecimento acerca do conhecimento - que é obtenível sem o 

conhecimento dos seus detalhes. Tendo o conhecimento humano, quando articulado através da 

linguagem, um carácter essencialmente metafórico, remete para o “conhecimento acerca do 

conhecimento”, implica o equacionar de questões directamente relacionadas com o tipo de 

metáforas que cada indivíduo escolhe para expressar o seu conhecimento. Desta forma, 
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Polanyi (1966/1997) defende que a percepção apenas nos permite fazer a ligação entre os 

processos de criatividade humana e os mecanismos fisiológicos subjacentes às operações 

perceptivas. 

 

 

 

2. Conhecimento tácito e conhecimento explícito 

 

Polanyi, com a obra The Tacit Dimension (1966), was among the first people to discuss 

and develop the concept of tacit knowledge (Durrance, 1999, p. 34), identificando-o como o 

princípio dominante de todo o conhecimento, que é decisivo a todos os níveis mentais. O 

conhecimento tácito, cuja origem latina tacitus significa silencioso, expressa, por definição, 

uma compreensão implícita, que existe sem ser constatada. A teoria de Polanyi parte, assim, 

da constatação da importância decisiva deste tipo de conhecimento. Nos seus termos,  
I shall reconsider human knowledge by starting from the fact that we can know more than we 

can tell. This fact seems obvious enough; but it is not easy to say exactly what it means. Take 

an example. We know a person’s face, and can recognize it among a thousand, indeed among a 

million. Yet we usually cannot tell how we recognize a face we know. So most of this 

knowledge cannot be put into words. But the police have recently introduced a method by 

which we can tell communicate this knowledge. They have made a large collection of pictures 

showing noses, mouths, and other features. From these the witness selects the particulars of the 

face he knows, and the pieces can then be put together to form a reasonably good likeness of 

the face (Polanyi, 1966/1997, p. 136). 

Por outras palavras, e tal como De Long (1997) refere, o conhecimento tácito pode ser 

descrito como aquilo que sabemos, mas não conseguimos explicar. De forma semelhante e 

reforçando esta mesma ideia, Takeuchi (cit. por Durrance, 1999, p. 29) define conhecimento 

tácito como it’s what we know in our bodies, in our muscles, in our guts..., no sentido em que 

constitui conhecimento que se possui, muito embora sem a consciência de como foi adquirido, 

podendo, inclusivamente, não ser reconhecido como conhecimento pelo indivíduo que o 

detém. Desta forma, o conhecimento tácito é algo que se sabe, possivelmente mesmo na 

ausência da capacidade para se explicar. Numa linha de pensamento que consideramos 
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sintónica com a de Polanyi, Nonaka e Takeuchi (1995) consideram que o verdadeiro 

conhecimento está profundamente enraizado na acção individual, uma vez que, para conseguir 

explicar algo que fazemos sem pensar (devido ao hábito e à experiência), é necessário 

recuperar a ligação entre o conhecimento e as suas circunstâncias criadoras. 

Ao postular que o conhecimento não é privado, mas sim social, Polanyi pretende 

enfatizar que este é socialmente construído e se funde com a experiência pessoal da realidade. 

Por outras palavras, só é possível adquirir conhecimento quando o indivíduo se encontra em 

contacto directo com situações que propiciam novas experiências, que são sempre assimiladas 

através dos conceitos de que o indivíduo dispõe - que, por natureza, são tácitos -, herdados dos 

utilizadores prévios da mesma linguagem. A experiência individual permite adaptar esses 

conceitos e reinterpretar a linguagem utilizada. Quando novas palavras ou conceitos são 

inseridos num sistema de linguagem previamente existente, eles influenciam-se mutuamente, 

na medida em que o próprio sistema enriquece os novos conceitos introduzidos. É assim que 

todo o conhecimento se funda numa dimensão tácita. 

O conhecimento tácito comporta duas componentes distintas (Polanyi, 1958):  

(a) a componente técnica que, incluindo as competências pessoais vulgarmente 

designadas por know-how, se relaciona com um tipo de conhecimento profundamente 

enraizado na acção e no empenhamento de um indivíduo para com um contexto específico - 

uma arte ou profissão, uma determinada tecnologia ou um determinado mercado, ou, mesmo, 

as actividades de um grupo ou equipa de trabalho; 

(b) a componente cognitiva, que inclui elementos como os palpites, intuições, 

emoções, esquemas, valores, crenças, atitudes, competências e “pressentimentos”. Estes 

elementos - que podemos chamar de modelos mentais - encontram-se incorporados nos 

indivíduos, que os encaram como dados adquiridos, definindo a forma como agem e se 

comportam e constituindo o filtro através do qual percepcionam a realidade. Difícil de 

articular por palavras, a dimensão cognitiva molda a forma como percepcionamos o mundo.  

O conhecimento tácito é complexo, desenvolvido e interiorizado durante longos 

períodos de tempo, sendo quase impossível reproduzi-lo num documento ou base de dados. É, 

precisamente, este tipo de conhecimento que medeia o dia-a-dia dos indivíduos, contendo uma 

aprendizagem tão pessoal e intrínseca que as suas regras podem ser impossíveis de separar da 
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forma como cada indivíduo age. Por esta razão, sendo altamente experiencial, pessoal e 

específico do contexto, o conhecimento tácito é, consequentemente, mais difícil de formalizar, 

comunicar e partilhar com os outros. Neste contexto, Polanyi não distingue conhecimento 

tácito de conhecimento implícito, no entanto, Rasmus (1999) chama a atenção para a possível 

confusão entre os dois conceitos, afirmando que a definição de conhecimento implícito sugere 

que se trata de um tipo de conhecimento passível de registo, mas que ainda o não foi, enquanto 

que o conhecimento tácito é aquele que é difícil, se não mesmo impossível, de registar. 

Ao falar de conhecimento pessoal (Personal Knowledge), Polanyi (1958) sublinha que 

tal conhecimento deriva de uma participação do conhecedor em todas as suas compreensões, 

enfatizando, contudo, que isto não implica que estas sejam subjectivas, na medida em que não 

constituem nem actos arbitrários nem experiências passivas, sendo antes actos responsáveis 

que clamam por validação universal. Tal conhecimento é, por isso, objectivo, no sentido em 

que contacta com uma realidade escondida, contacto este que é definido como a condição para 

a antecipação de um leque indeterminado de objectos ainda desconhecidos. Resultando da 

fusão entre as dimensões pessoal e objectiva, o conhecimento pessoal contém um 

compromisso intelectual.  

Nesta linha de raciocínio, os trabalhos de Polanyi (1966/1997) são altamente 

dissonantes da concepção comum de ciência, que visa a obtenção de conhecimento impessoal 

e universal e a objectividade e rigor absolutos. Contrariamente a esta ideia, postula que o 

trabalho do cientista é altamente influenciado pelos valores e emoções sentidas no decurso do 

trabalho propriamente dito, facto que designa por coeficiente pessoal omnipresente de 

conhecimento, pelo que a busca de critérios de validação estritamente impessoais se revela 

infrutífera, residindo a grande dificuldade na definição de uma alternativa estável ao ideal de 

objectividade. De acordo com o autor (1958), a natureza do conhecimento tácito é pré-

científica e pré-conceptual. O fracasso do movimento positivista na filosofia da ciência 

prende-se, justamente, com a não formalização do envolvimento pessoal por parte do cientista, 

necessário a qualquer experiência bem sucedida. Desta forma, se a componente tácita é parte 

indispensável de todo e qualquer conhecimento, a ideia de eliminar os aspectos pessoais do 

conhecimento equivale à destruição do conhecimento em si mesmo já que, porque diz respeito 
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à descoberta, o conhecimento tácito constitui a base para o conhecimento explícito e nele 

reside o potencial para encontrar a referida alternativa estável à objectividade absoluta.  

Ao falar de conhecimento explícito, Polanyi (1958) refere-se ao conhecimento que é 

expresso articuladamente, àquele que geralmente se tem em mente quando se utiliza a palavra 

“conhecimento”, ou seja, palavras escritas, fórmulas matemáticas, mapas, etc.. Quando, 

através da utilização da linguagem, se consegue converter o conhecimento tácito em explícito, 

este pode tornar-se alvo de reflexão ou focalização.  

No referido processo de explicitação, a linguagem pode assumir três funções 

fundamentais: de expressão de sentimentos, de apelo a outros indivíduos e de constatação de 

factos. Segundo Polanyi (1958), a transformação de conhecimento tácito em conhecimento 

explícito concretiza-se, exclusivamente, através da terceira função. Tal como acontece com os 

animais, o conhecimento humano, é, em grande parte, adquirido através da experiência; no 

entanto aquilo que diferencia o ser humano do animal é a sua capacidade de sistematização 

através do discurso. Assim sendo, as palavras utilizadas para descrever essa experiência 

apenas veiculam significados previamente adquiridos, que podem ser modificados no decurso 

da sua presente utilização. Distanciar o sujeito do conhecimento e da sua articulação através 

da linguagem ou de símbolos, possibilita a sua distribuição, a sua crítica e o seu aumento. Das 

referidas funções da linguagem decorre a sua fulcral importância no conhecimento; nas 

palavras de Maturana e Varela, we human beings are human beings only in language. Because 

we have language, there is no limit to what we can describe, imagine, and relate. It thus 

permeates ontogeny as individuals: form walking to attitudes to politics (1992, p. 212). 

Assim, com os trabalhos de Polanyi (1958, 1966, 1966/1997) é delineada uma nova 

epistemologia, que inclui os dois tipos de conhecimento que temos vindo a referir, tácito e 

explícito, e a relação de constante interacção entre eles existente. É a dimensão tácita do 

conhecimento humano, enquanto rede complexa de indicações, que utilizamos para interpretar 

e produzir conhecimento explícito; este não é, assim, obtenível sem que o primeiro se 

constitua como contexto de referência dentro do qual seja possível a sua compreensão. 

Consequentemente, os indivíduos oscilam entre o saber tácito e explícito a cada segundo da 

sua vida, uma vez que é exclusivamente humana a capacidade de fundir o novo e o velho 

conhecimento.  
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3. Orientação para a acção: “conhecimento estático” e “saber dinâmico” 

 

A teoria de Polanyi pretende, ainda, elucidar acerca dos processos através dos quais os 

indivíduos se debatem pela aquisição de novo conhecimento, tratando-se, nesse sentido, de 

uma teoria orientada para a acção. Nos seus primeiros trabalhos, o autor utilizou as palavras 

saber e conhecimento enquanto conceitos sinónimos. No entanto, nas suas últimas obras, 

enfatiza as propriedades dinâmicas do processo de conhecimento, utilizando, para o efeito, o 

verbo saber ou aprender, uma vez que, nos seus termos, o conhecimento é uma actividade que 

será melhor descrita enquanto processo de saber. Por outras palavras, Polanyi (1958) encara o 

conhecimento como, simultaneamente, “conhecimento estático” e “saber dinâmico”. 

Colocando a ênfase nas propriedades dinâmicas do processo de conhecimento, pode dizer-se 

que o conhecimento proposicional articulado (conhecimento explícito) está para o 

conhecimento tácito como a ponta do iceberg para o seu todo. 

Polanyi utiliza a palavra saber para se referir, simultaneamente, a conhecimento 

prático e teórico. A este respeito, Rolf (1991, cit. por Sveiby, 1999), na sua obra Profession, 

Tradition och Tyst Kunskap, sugere uma hierarquia do conhecimento baseada na sucessão das 

regras. O nível mais baixo de conhecimento consiste em agir de acordo com regras que podem 

ser controladas pelo próprio sujeito, que pode não ter consciência delas - as aptidões. De 

acordo com Polanyi (1958, p. 49), the aim of a skilful performance is achieved by the 

observance of a set of rules witch are not known as such to the person following them. O nível 

seguinte consiste em regular o comportamento de acordo com regras que são definidas num 

contexto social exterior ao indivíduo - o know-how. A capacidade para reflectir acerca das 

regras situa-se, no entanto, a um nível superior e não faz parte das aptidões ou do know-how. 

Assim, o nível mais elevado consiste na capacidade e no poder para modificar as regras - 

competência ou perícia. Cada nível de conhecimento contém saber tácito e explícito.  

Distanciando-se da noção de norma, enquanto algo estático e imutável, Polanyi (1958) 

utiliza a noção de regra que, por definição, pode ser modificada ou alargada, encontrando-se 

ligada ao resultado de uma acção e sendo desenvolvida no decurso do processo de saber ou 

emergente da tradição. O conhecimento que se possui acerca das regras funciona como 

conhecimento tácito, ou seja, como uma espécie de ferramenta das ferramentas. Embora, 
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geralmente, tácitas, estas podem ser convertidas em explícitas, tornando-se no que Polanyi 

designa por máximas. Estas são definidas como ‘regras da arte’, regulando a aplicação 

correcta da arte específica a que dizem respeito, não podendo ser entendidas - e muito menos 

aplicadas - por alguém que não possua, pelo menos, um conhecimento mínimo da sua prática. 

As aptidões consistem na capacidade de agir segundo regras que dependem do 

feedback de um ambiente não social. Segundo o autor (op. cit.), as aptidões combinam actos 

musculares elementares não identificáveis, de acordo com relações não definíveis. Uma 

aptidão poderá ser a capacidade para cortar madeira ou para escrever à máquina; o actor pode, 

a este nível e por si mesmo, avaliar o sucesso ou insucesso da sua acção. 

O know-how inclui as aptidões e consiste na capacidade para agir em determinados 

contextos sociais que envolvem a resolução de problemas. As regras do know-how são 

estabelecidas por terceiros, tais como, por exemplo, uma dada instituição ou mesmo a 

tradição. Neste âmbito, Ryles (1949) chamou a atenção para a utilização de diferentes critérios 

por parte do boxer, do cirurgião e do poeta na realização das suas tarefas. No entanto, qualquer 

deles é externamente avaliado e considerado bom ou mau, criativo ou não criativo, não devido 

à capacidade evidenciada para reflectir acerca do seu trabalho, mas sim em função dos 

resultados que alcança, ou seja, do seu desempenho. 

Para Polanyi (1966/1997), a competência ou perícia consiste, então, no know-how 

acrescido da capacidade de reflexão, implicando a capacidade para agir e a capacidade não só 

de submissão às regras, mas também de reflexão e de influência sobre elas. Assim, a 

competência ou perícia não é uma propriedade, mas antes uma relação entre os indivíduos e 

um sistema social de regras. Para modificar as regras vigentes, um indivíduo competente 

necessita, para além do know-how, de possuir conhecimentos de comunicação interpessoal. A 

característica da competência que a distingue do know-how e das aptidões é o poder sobre o 

próprio conhecimento, ou seja, poder sobre o sistema de regras que decide os padrões de 

qualidade. Só o indivíduo que detém este tipo de poder estará na posição de aprender através 

da sua própria experiência. Ilustrando a noção de incompetência, Polanyi (op. cit.) aponta a 

necessidade de distinção entre dois tipos de erro: “palpites” científicos que se vêm a provar 

infundados e palpites não científicos que, para além de falsos, são também incompetentes. Um 
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indivíduo não é, por si só, competente, mas apenas o é no âmbito do desempenho de 

determinado papel e em determinado contexto.  

Naturalmente que o saber pode ser tácito ou explícito, dependendo das circunstâncias, 

no entanto, estes não constituem níveis numa hierarquia do conhecimento, mas sim duas 

dimensões do mesmo. As aptidões, sendo difíceis de articular e de comunicar entre os 

indivíduos, incluem uma larga percentagem de saber tácito; um indivíduo competente deverá 

possuir a capacidade de focalizar, articular e comunicar este saber, num determinado contexto 

social. 

Polanyi (1958), atribui, ainda, diversas dimensões ao saber tácito: funcional, 

fenomenológica e semântica, das quais se deduz uma quarta dimensão, a dimensão ontológica. 

A dimensão funcional do saber tácito é por ele conceptualizada enquanto ferramenta 

através da qual os indivíduos utilizam ou reúnem novo conhecimento, que pode ser descrita 

em termos de conhecimentos que se assumem como verdadeiros em determinadas situações. 

Por exemplo, na tarefa tácita de martelar, o indivíduo presta ao martelo e ao prego diferentes 

tipos de atenção, sendo o prego o objecto e o martelo a ferramenta da sua atenção, na medida 

em que, não olhando para o martelo, olha para o prego mantendo uma intensa consciência do 

martelo. Desta forma, coexistem dois termos ou tipos de consciência: uma consciência 

subsidiária, focada na mão e no martelo, que se funde com uma consciência focal, ligada à 

tarefa de pregar o prego (Polanyi, 1958). Assim, existe entre ambas uma relação de 

funcionalidade: we know the first term only by relying on our awareness of it attending to the 

second (Polanyi, 1966/1997, p.138). Utilizando a linguagem da anatomia, designa a 

consciência subsidiária por “proximal” e a consciência focal por “distal”. Segundo o autor, é 

possível que o conhecimento que se possui acerca do primeiro termo seja impossível de 

descrever: it is the proximal term of witch we may have a knowledge that we may not be able 

to tell (Polanyi, 1966/1997, p.138).  

As dimensões focal e subsidiária são complementares, na medida em que o 

conhecimento subsidiário funciona como conhecimento de suporte que permite realizar a 

tarefa alvo do conhecimento focal. Contudo, os dois termos podem variar de situação para 

situação. Por exemplo, ao ler um texto, as palavras ou regras linguísticas funcionam como 

conhecimento subsidiário, enquanto a atenção do leitor permanece focada no significado e na 
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mensagem. Por outro lado, a atenção subsidiária e focal são, do ponto de vista da consciência 

do sujeito, mutuamente exclusivas. Por exemplo, se um pianista deixar de se concentrar na 

peça que está a executar para se focalizar nos movimentos dos seus dedos ficará, certamente, 

confuso e poderá, mesmo, ter de parar de tocar. 

Regra geral, pode dizer-se que a consciência proximal (subsidiária) relacionada com 

qualquer tarefa tácita surge aquando do contacto com a consciência distal (focal), facto que 

pode ser designado como dimensão fenomenológica do saber tácito. A relação entre os termos 

proximal e distal combina os aspectos funcional e fenomenológico. 

Se determinado objecto constitui ou não uma ferramenta depende da atitude do sujeito, 

na medida em que, por exemplo, utilizar uma pedra como martelo é utilizar uma ferramenta 

física mas, por outro lado, os métodos, regras, crenças e teorias constituem ferramentas 

intelectuais. No exemplo supracitado, o significado do impacto do martelo na mão humana 

decorre do conhecimento que o sujeito possui acerca do seu efeito no prego, sendo este 

aspecto concernente à dimensão semântica do saber tácito.  

Tal como anteriormente referimos, das três dimensões do saber tácito - funcional, 

fenomenológica e semântica - pode deduzir-se uma quarta, que Polanyi (1966/1997) denomina 

de dimensão ontológica. Esta determina “acerca de que é que” se possui conhecimento. Uma 

vez que o saber tácito estabelece uma relação significativa entre dois termos, podemos 

entendê-lo como a compreensão da entidade que formam conjuntamente: o termo proximal 

representa os aspectos particulares da entidade, que só é inteligível se tivermos consciência 

dos mesmos. 

Quando a tónica é colocada nas propriedades estáticas do conhecimento (em lugar das 

propriedades dinâmicas, de que temos vindo a falar, traduzidas pela palavra saber ou 

aprender), Polanyi (1958) utiliza a palavra conhecimento ou enfatiza as suas funções, 

ferramentas ou critérios estandardizados. A dimensão estática descreve as propriedades 

instrumentais, ou seja, a utilidade do conhecimento, enquanto objecto, em variados contextos. 

No entanto, as palavras precisam da dinâmica dos verbos para descrever como o novo 

conhecimento é adquirido, utilizado ou tornado obsoleto.  

Polanyi (op. cit.) sustenta que os “criadores” de conhecimento (makers) utilizam os 

mesmos métodos que os práticos (doers), no sentido em que ambos agem de acordo com 
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regras e exemplos e, tal como os cientistas, ambos partem da experiência prévia para tecer 

considerações acerca do seu trabalho. Neste sentido, Polanyi não faz qualquer distinção entre 

o conhecimento prático e outros tipos de conhecimento (teórico, proposicional, etc.). Por 

exemplo, no entender do autor, a capacidade de diagnóstico de um profissional da medicina 

consiste, essencialmente, numa arte de saber e não numa arte de fazer, uma vez que 

coexistem, nesta “arte”, conhecimentos que incorporam dimensões intelectuais e técnicas, tal 

como o knowing what e o knowing how descritos por Ryles (1949). Estes dois aspectos do 

saber possuem estruturas similares e nenhum deles pode existir sem o outro, estando este facto 

bem patente no exemplo supracitado, na medida em que a arte do diagnóstico combina, de 

forma equilibrada, a experiência prática com a observação teoricamente fundamentada. Ryles 

(op. cit.) denominou de knowledge how a combinação destes dois aspectos, distintos e 

indissociáveis, do saber.  

Contudo, as ferramentas mentais diferem dos instrumentos físicos, na medida em que 

se fundam muito mais num contexto social, no âmbito do qual os indivíduos necessitam de se 

sentir confiantes, para que consigam fazer uso delas. Pode dizer-se que as ferramentas 

utilizadas pelos cientistas e pelos profissionais da medicina são ferramentas intelectuais, 

enquanto que as que são utilizadas pelos makers e doers são ferramentas de acção. Esta 

distinção é importante, na medida em que as primeiras constituem uma característica 

fundamental do trabalho dos profissionais cuja tarefa apela, essencialmente, a exercícios de 

índole cognitiva; outra diferença reside na possibilidade detida pelos indivíduos que lidam 

com ferramentas físicas delas se poderem desligar, enquanto que as ferramentas intelectuais 

não podem ser descartadas com a mesma facilidade.  

Geralmente, distingue-se pensar de fazer e os pensadores dos práticos. Nesta linha de 

raciocínio, será mais adequada a distinção entre fazer activo (agentive doing) e fazer 

intelectual (intellective doing). Na mesma linha de raciocínio, Sveiby (1999) enfatiza esta 

questão, sugerindo que o saber activo (agentive knowing) é mais orientado para a utilização do 

próprio corpo enquanto ferramenta, enquanto que o saber intelectual (intellective knowing) é 

mais orientado para a utilização da mente. Assim, as aptidões para a acção são sintéticas, 

emocionais e mais orientadas para o corpo do que as intelectuais, tendendo estas a ser mais 

analíticas.  
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Esta diferenciação é, igualmente, importante, na medida em que estas duas dimensões 

são essenciais nas profissões ligadas ao processamento de informação/conhecimento nas 

organizações. No entanto, em nosso entender, uma distinção absoluta é impossível, pelo que, 

implicando o saber um compromisso do corpo e da mente, a fronteira entre ambas as 

dimensões acaba por ser pouco nítida. 

 

 

 

4. O conceito de tradição 

 

O conceito de tradição é, também, um conceito central na teoria de Polanyi, no âmbito 

do qual o autor consubstancializa todo um sistema de valores exterior ao indivíduo que traduz 

a forma como o conhecimento é transferido num contexto social, considerando-a, ainda, em 

conjunto com a linguagem, como um sistema social que reúne, armazena e disponibiliza o 

conhecimento da sociedade. Para Polanyi (1958), uma arte que não é específica nos seus 

detalhes e que não é passível de descrição detalhada não pode ser transmitida através de 

prescrições, podendo apenas ser transmitida do mestre ao aprendiz através da observação e 

imitação, o que implica restringir a difusão do conhecimento à modalidade do contacto 

pessoal. Este tipo de aprendizagem, a vicariante, implica uma certa submissão à autoridade; da 

mesma forma, uma sociedade que pretenda preservar os conhecimentos pessoais deverá 

submeter-se à tradição.  

Neste contexto, Polanyi (1958) identifica três mecanismos psicossociais tácitos 

subjacentes ao processo de transferência de conhecimento entre dois indivíduos: a imitação, a 

identificação e a aprendizagem pela prática (learning by doing), considerando que estes 

subjazem à transferência directa do conhecimento, ou seja, os factos, regras e exemplos são 

comunicados directamente ao outro sem necessidade de um intermediário.  

A tradição confere aos indivíduos padrões de acção, regras, valores e normas que, no 

seu conjunto, formam uma ordem social que lhes permite formular expectativas acerca do 

comportamento de terceiros e orientar o seu próprio comportamento. Os valores, assim 

transmitidos, não são subjectivos; partem de uma tradição exterior ao indivíduo, e, apesar de 
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integrarem a experiência individual, visam um nível mais geral. Por outras palavras, um 

indivíduo define-se a si mesmo por submissão à tradição, dado que os conhecimentos pessoais 

possuem elementos acerca da forma como a realidade é por ela (pela tradição) percebida. Ao 

longo do tempo, alguns destes valores são validados e cognitivamente transformados em 

crenças partilhadas pelos membros do mesmo grupo. 

A noção de tradição proposta por Polanyi (1958) baseia-se no contexto psicossocial das 

profissões com base científica. O autor refere que os profissionais mais velhos exercem 

autoridade sobre os mais novos (conhecimento socialmente sancionado) e, na medida em que 

ao aprendiz não é reconhecida a capacidade para questionar aquilo que se lhe ensina, a 

tradição implica submissão; a tradição do saber combina a legitimidade (por parte de quem 

transmite) com a confiança (por parte de quem recebe).  

Apesar de Polanyi não se referir a este aspecto, Sveiby (1999) aponta a possibilidade 

de utilização do conceito de tradição nas organizações - “a tradição organizacional” – 

consistindo esta num processo dinâmico e não articulado através do qual o conhecimento é 

transferido entre os indivíduos, não possuindo quaisquer objectivos e regras específicas, não 

sendo regulado por qualquer poder e existindo independentemente das fronteiras 

organizacionais.  

Embora reconhecendo a relevância do conceito em questão, Sveiby (1999) não deixa, 

contudo, de lhe apontar algumas limitações. Em primeiro lugar, para o autor, Polanyi parece 

conceptualizar a tradição como um processo, no qual o mestre é sempre mais velho do que o 

aprendiz. Coadunando-se esta noção com a realidade da maioria das profissões até à década de 

setenta, não se adequa, no entanto, à evolução sofrida por determinadas profissões actuais (por 

exemplo, as profissões relacionadas com as novas tecnologias de informação e comunicação). 

Em segundo lugar, a essência do saber tácito e da tradição é a do conhecimento dado como 

adquirido, o que, na opinião do autor, limita o processo de conhecimento e estabelece 

fronteiras à aprendizagem, aspecto não problematizado por Polanyi. Por último, o autor não 

distinge as implicações da diferença entre transferência interactiva de conhecimento (no 

contexto da tradição), realizada de forma directa, e transferência indirecta de conhecimento, 

utilizando um intermediário como a informação. As organizações envolvidas na produção e 

comercialização de informação apoiam-se, sobretudo, em veículos de transferência indirecta, 
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tais como, por exemplo, os média, manuais, livros ou programas de computador; as regras 

articuladas (máximas) que guiam os comportamentos, expressas em textos, manuais, 

handbooks, etc., são, igualmente, exemplos de meios de transferência indirecta de 

conhecimento. 

 

 

 

5. Implicações para as Organizações 

 

De acordo com a teoria do conhecimento de Polanyi, todo o conhecimento que um 

indivíduo possui é tácito, tornando-se explícito apenas quando é por ele expressado de forma 

verbal, oral ou escrita. Os pressupostos de Polanyi conduzem à consideração de duas 

categorias de conhecimento organizacional, uma englobando conhecimentos específicos, que 

apoiam os seus produtos e serviços, e outra reunindo as competências individuais e colectivas 

que caracterizam as suas capacidades de acção, adaptação e evolução. Por outras palavras, o 

conhecimento encontra-se disperso nas organizações sob as formas tácita e explícita, cuja 

natureza é complementar, uma vez que ambas são igualmente necessárias à criação de novo 

conhecimento (num processo contínuo de interacção dinâmica entre os dois tipos de 

conhecimento). Desta forma, na prática, conhecimento tácito e explícito não são categorias 

opostas, mas antes um espectro mais facilmente inteligível nos seus extremos. 

Uma das maneiras de distinguir estes tipos de conhecimento consiste em analisar as 

formas através das quais ambos são partilhados e armazenados. O conhecimento tácito não se 

encontra formalizado em qualquer tipo de suporte e existe apenas “dentro da cabeça das 

pessoas”, enquanto o explícito pode ser inscrito num suporte acessível (papel, informático, ou 

outros) e, por conseguinte, ser continuamente actualizado. Em jeito de síntese, podem ser 

apontadas algumas das suas características distintivas: 
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Quadro 2.1 

Dimensões taxonómicas do conhecimento tácito e explícito 

 

Conhecimento tácito Conhecimento explícito 

Subsidiário/proximal Focal/distal 

Não pode ensinar-se Pode ensinar-se 

Não articulado Articulado 

Não observável no seu uso Observável em uso 

Rico Esquemático 

Elemento de um sistema Independente 

Não documentado Documentado 

Complexo Simples 
 

[Fonte: Adaptado de Winter, 1987, cit. por Zack, 1999, p. 168] 

 

Constituindo-se como a maior parte do conhecimento existente nas organizações e 

possuindo um elevado potencial no que concerne à manutenção da flexibilidade 

organizacional, o conhecimento tácito é não apenas intangível, mas frequentemente 

inexprimível. No entanto, por mais difícil que seja a tentativa de codificação de conhecimento 

tácito, o seu valor substancial justifica todos os esforços. Ryan (1999) argumenta que a 

retenção do conhecimento tácito significa a retenção do próprio indivíduo na organização, o 

que nem sempre é uma tarefa possível. Aceder a conhecimento tácito apenas e só quando o 

seu detentor tem disponibilidade para o partilhar, ou perdê-lo quando este abandona a 

organização, constituem problemas significativos que ameaçam o valor do capital de 

conhecimento organizacional. Assim, perante o conhecimento tácito, o grande desafio que se 

coloca às organizações é a sua formulação de um modo mais facilmente comunicável, o 

desenvolvimento de estratégias que permitam prevenir a sua perda e a construção de métodos 

através dos quais os colaboradores organizacionais mais talentosos e com mais experiência 

possam descrever os seus conhecimentos.  

Um factor de grande importância para o sucesso da transferência de conhecimento é a 

existência de uma linguagem comum e partilhada, através da qual os diversos actores 

organizacionais se possam entender e criar laços de confiança. Por vezes, a transferência de 
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conhecimento só funciona se as várias partes se encontrarem fisicamente, dado que este tipo 

de proximidade fomenta a partilha da linguagem e o estabelecimento de uma base de respeito 

mútuo. Assim sendo, o mais rico processo de codificação de conhecimento tácito nas 

organizações limita-se, geralmente, a identificar e localizar quem o possui, indicando essa 

pessoa a quem o procura e incentivando a sua interacção. Por exemplo, as conversas informais 

(no bar, no corredor, na cantina da organização, etc.) são, frequentemente, ocasiões óptimas 

para a transferência de conhecimento tácito. Neste sentido, muitas empresas japonesas têm 

vindo a criar ‘salas de conversa’, por forma a encorajar este tipo de trocas criativas, 

imprevisíveis, mas imprescindíveis, com o objectivo de melhorar as aptidões organizacionais 

e, desta forma, aumentar o seu valor. Na nova economia (do conhecimento), as conversas são 

a forma mais importante de trabalho, constituindo o meio encontrado pelos trabalhadores do 

conhecimento para descobrir o que sabem e partilhá-lo com os seus colegas e, ao longo deste 

processo, criarem novo conhecimento para a organização. Contudo, algum conhecimento 

tácito é demasiado subtil e complexo para ser expresso por palavras. Nestas situações, as 

pessoas que partilham da mesma cultura organizacional conseguem comunicar melhor e 

transferir esse conhecimento mais eficazmente. Quanto mais próximos os indivíduos 

estiverem da cultura do conhecimento a ser transferido, mais fácil se torna a sua partilha. 

Porém, até à data, tem-se enfatizado a gestão do conhecimento explícito, abordado o 

conceito de conhecimento enquanto entidade separada dos indivíduos que o criam e utilizam, 

sendo o principal objectivo das organizações o de criar documentos nele embebidos (por 

exemplo, memorandos, relatórios, apresentações, artigos, etc.) e armazená-los num repositório 

de acesso facilitado. No que diz respeito a este tipo de conhecimento, o desafio que se coloca 

às organizações consiste na gestão do seu volume e no assegurar da sua relevância, dado que a 

sobrecarga de informação é, na realidade, um dos “males” mais comuns nas organizações, 

implicando uma tão grande quantidade de conhecimento explícito que este deixa de poder ser 

convenientemente filtrado.  

À medida que as questões em torno da gestão do conhecimento evoluem nas 

organizações, estas vão progressivamente tomando consciência de que o seu verdadeiro alvo 

deverá ser o conhecimento tácito. Assim sendo, uma atenção particular começa a ser dada aos 

indivíduos que o detêm como sua competência intrínseca, pois, enquanto meio privilegiado do 
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seu “armazenamento”, são especialmente valiosos para as organizações que procuram, a todo 

o custo, preservá-los. Este tipo de conhecimento é, ainda, essencial ao processo de criação de 

novo conhecimento que apenas representa uma mais valia organizacional se, através das 

actividades de transmissão e assimilação, conduzir a mudanças de comportamento ou ao 

desenvolvimento de novas ideias que, por sua vez, conduzam a novos comportamentos. 

É importante relembrar que o acto de partilha de conhecimento tácito conduz sempre à 

criação de algo novo. O conhecimento explícito pode ser copiado e continuamente reinventado 

enquanto que o conhecimento tácito, porque único, constitui o motor da inovação. Dada a sua 

importância estratégica é especialmente relevante para a gestão do conhecimento nas 

organizações e, apesar das dificuldades em o gerir, deverá constituir-se como alvo preferencial 

das actividades organizacionais. De facto, como inclui modelos mentais e crenças, para além 

do know-how, a passagem do tácito para o explícito é um processo de articulação da visão que 

a pessoa tem do mundo - o que é e o que deveria ser. Quando os indivíduos criam novo 

conhecimento, estão também a reinventar-se a si próprios, à organização e mesmo ao mundo 

(Nonaka, 1998). 

 

 

 

Sumário 

 

Ao concluir esta revisão à teoria do conhecimento de Polanyi, não podemos deixar de 

enfatizar as suas indiscutíveis relevância e actualidade, no contexto de uma qualquer 

abordagem ao conhecimento. Efectivamente, qualquer que seja o nível de análise em que nos 

situemos, individual, grupal ou organizacional, nela encontramos contributos válidos e 

catalisadores de uma maior compreensão da temática em questão. No nosso caso particular, 

salientamos o facto de, centrando-se o próprio autor no nível individual (tal como, aliás, 

anteriormente referimos), termos, de facto, nele encontrado (há semelhança de muitos outros, 

também já por nós citados) pressupostos básicos essenciais a uma melhor compreensão dos 

modelos actualmente desenvolvidos no âmbito da criação, medição e gestão do conhecimento 

ao nível organizacional. 
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Em jeito de breve síntese, enfatizamos os seus contributos no que concerne às relações 

por ele estabelecidas entre as dimensões pessoal, pública e social do conhecimento, à 

explicitação do papel relevante desempenhado pela linguagem na sua articulação e o seu 

carácter essencialmente metafórico, bem como o desenvolvimento que faz do conceito de 

conhecimento tácito, enquanto princípio dominante de todo e qualquer conhecimento. De 

salientar, também, o cariz de intrínseca orientação para a acção presente na sua teoria do 

conhecimento, de onde emerge um enorme potencial de instrumentalidade numa óptica mais 

organizacional, no âmbito da qual não nos parece, também, de descurar (apesar das críticas 

que ainda hoje suscita ou, sobretudo, por sua causa) a sua análise a propósito do conceito de 

tradição, enquanto sistema de valores extrínseco ao indivíduo e que proporciona uma maior 

compreensão da forma como o conhecimento pode ser socialmente transferido. 

Em nosso entender, muitos dos conceitos que integram a sua teoria têm um actual, 

efectivo e incomensurável potencial explicativo do conhecimento ao nível organizacional, 

constituindo a sua adequada, embora difícil, operacionalização uma tarefa inacabada com 

inequívocas implicações positivas para as organizações. 

No próximo capítulo apresentaremos um modelo conceptual que operacionaliza os 

processos organizacionais relacionados com o conhecimento e que esteve na origem do 

instrumento por nós utilizado na investigação empírica que realizámos. 
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CAPÍTULO III 
 

GESTÃO DO CONHECIMENTO: CONCEPTUALIZAÇÃO E 

OPERACIONALIZAÇÃO 

 

 

 

São objectivos gerais deste capítulo contextualizar a emergência e o 

desenvolvimento da temática da gestão do conhecimento, bem como apresentar o modelo 

de Cardoso (2003) que se afigura como uma forma, entre outras, de a conceptualizar e 

operacionalizar. 

Prosseguimos estes objectivos, sobretudo porque o nosso estudo empírico é 

ancorado no modelo referido e visa a adaptação e validação de um instrumento de medida 

dele emergente e através do qual pretendemos estudar os processos de gestão do 

conhecimento em organizações do sector do turismo que intervêm ao nível da hotelaria. 
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1. Gestão do conhecimento: emergência e desenvolvimento 

 

A gestão do conhecimento tem vindo a constituir-se como uma área de grande 

interesse, tanto no meio académico quanto no empresarial, interesse esse que se tem 

traduzido num número crescente de publicações, conferências, simpósios e outras 

iniciativas que a ela se dedicam. Trata-se, no entanto, de um conceito algo recente e em 

evolução, pelo que se verifica, ainda, uma certa falta de estabilização conceptual, bem 

como escasseiam os estudos empíricos no seio da literatura a ele dedicados. 

Constata-se, igualmente, que coexistem diferentes conceptualizações de gestão do 

conhecimento, facto que determina dificuldades acrescidas ao nível da sua 

operacionalização. Contudo, a generalidade dos autores que se dedica ao estudo da gestão 

do conhecimento sustenta a existência de uma relação entre esta e o desempenho 

organizacional, numa óptica de criação e manutenção de vantagens competitivas 

sustentáveis (e.g., Dixon, 1992, 2000; Drucker, 1993; Brooking, 1997; Sveiby, 1997, 1999; 

Davenport & Prusak, 1998; Denton, 1998; Nonaka, 1990, 1991, 1994, 1997, 1998; Nonaka 

et al., 1985, 1993, 1994, 1995, 1998, 1999, 2001, 2001a; Coakes, 2003). A gestão do 

conhecimento é, portanto, apresentada como a principal fonte de vantagem competitiva das 

organizações, possibilitando-lhes enfrentar com sucesso os desafios decorrentes da 

“sociedade da informação e do conhecimento” e as oportunidades e ameaças que a 

globalização económica comporta (Cardoso, 2003).  

Em estreita relação com a importância atribuída à gestão do conhecimento 

encontram-se as tecnologias de informação e comunicação, visto que proporcionam novas 

formas de suporte e permuta de dados, informação e conhecimento, originando uma 

corrente de investigação que focaliza a tecnologia como uma variável catalisadora da 

gestão dos processos organizacionais relacionados com o conhecimento (e.g., Davenport et 

al., 1989, 1992, 1998, 1999; De Long, 1999; Murray, 2000; O`Brien, 1993; Scarborough, 

1993; Stoner & Freeman, 1992; Zuboff, 1988).  

Tendo presente a falta de estabilização conceptual a que anteriormente aludimos, 

consideramos importante referir, ainda que sinteticamente, a distinção efectuada por 

Cardoso (2003)2 no que respeita a três orientações teóricas concernentes ao conhecimento 

                                                 
      2Trata-se de uma autora que desenvolveu uma perspectiva teórica, emergente da Psicologia do Trabalho e 
das Organizações, que possibilita a conceptualização e operacionalização dos processos organizacionais 
relacionados com o conhecimento. 
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organizacional e aos processos de gestão que com ele se relacionam e que, em sua opinião, 

congregam o pensamento da maioria dos autores que se têm debruçado sobre esta temática. 

Para a autora (op. cit.) a primeira (mais presente e influente no contexto japonês), centra-se 

na criação do conhecimento, considerando as suas dimensões tácita e explícita; a segunda 

(predominante no contexto europeu), focaliza o capital intelectual e os recursos 

organizacionais intangíveis, e a terceira (mais presente e influente no contexto americano) 

privilegia as relações entre a gestão do conhecimento e a utilização da tecnologia.  

Procurando detalhar um pouco mais as três perspectivas ou orientações teóricas em 

questão, diríamos que, no âmbito da primeira, a ênfase é colocada na distinção entre 

conhecimento tácito e explícito, bem como nos processos de criação do conhecimento 

organizacional, salientando-se a importância do contributo teórico de Nonaka (1990, 1991, 

1994, 1997, 1998) e Nonaka et al. (1985, 1993, 1994, 1995, 1998, 1999, 2001, 2001a). As 

organizações são percepcionadas como “entidades criadoras de conhecimento”, 

desenvolvendo-se o processo criativo em torno de um conjunto de elementos nucleares, 

designadamente, os recursos do conhecimento, o ba3 e o modelo SECI4, constituindo este 

último uma resposta à necessidade de concretizar as diferentes possibilidades de conversão 

entre conhecimento tácito e explícito. De acordo com este modelo teórico, a gestão do 

conhecimento traduz a capacidade organizacional para criar novo conhecimento, difundi-lo 

por toda a organização e incorporá-lo nos seus diversos processos, produtos e serviços. 

Esta capacidade só é, contudo, passível de concretização através da acção individual e 

grupal, já que os actores organizacionais são os responsáveis por todo o processo criativo.  

Na segunda orientação, a tónica é colocada nos processos de medição dos recursos 

de conhecimento, que têm merecido maior atenção por parte de autores europeus (e.g., 

Kaplan & Norton, 1992, 1997; Edvinsson & Malone, 1997; Stewart, 1997; Sveiby, 1997a; 

Roos et al., 1998). Os referidos processos visam a auditoria dos recursos organizacionais 

intangíveis, sua contabilização e publicitação, através da enumeração de indicadores de 

capital intelectual, da construção de sistemas adequados à sua medição e da divulgação de 

publicações relativas aos resultados alcançados.  

                                                                                                                                                    
 
      3 O conceito de ba significa lugar e foi introduzido por Nonaka e Konno (1999) para designar o contexto 
partilhado necessário à criação do conhecimento nas organizações. 
      4 Socialização, Explicitação (ou Exteriorização), Combinação e Implicitação (ou Interiorização). 
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Por fim, a terceira abordagem centra-se no potencial da tecnologia numa lógica em 

que esta é entendida como ferramenta de suporte aos vários processos organizacionais 

relacionados com a geração e a gestão do conhecimento. As tecnologias de informação e 

comunicação são consideradas relevantes para a gestão do conhecimento, na medida em 

que possibilitam a optimização do modo como as organizações extraem, estruturam, 

codificam, armazenam, recuperam e aplicam o conhecimento individual, grupal e 

organizacional, com o objectivo de promover a inovação e a competitividade. As 

contribuições de autores americanos (eg., Davenport e Prusak, 1998) são, neste contexto, 

particularmente relevantes porquanto têm valorizado os recursos de conhecimento e as 

plataformas tecnológicas disponíveis, numa perspectiva de gestão interactiva e optimizada. 

Neste âmbito é, ainda, enfatizado o papel dos recursos humanos, enquanto vectores 

fundamentais do processo de gestão do conhecimento. 

Algumas limitações se evidenciam já em cada uma destas orientações (Cardoso, 

2003). As limitações do modelo SECI são algo evidentes, porque se reconhece cada vez 

mais que grande parte do conhecimento tácito não pode ser convertida em conhecimento 

explícito e que parte da que pode efectivamente ser transformada, não o deve ser, por 

razões directamente relacionadas com custos ou flexibilidade. De igual modo, reconhece-

se que a medição do capital intelectual nem sempre possibilita a explicação da diferença 

entre o valor patrimonial e o valor de mercado de uma organização. Por fim, é igualmente 

reconhecido que a tecnologia não substitui a necessidade da acção e interacção humanas e 

que grande parte do conhecimento é colectivamente detido no interior de comunidades, 

não podendo ser representado enquanto agregado de conhecimentos individuais (Sarmento, 

Baptista, Cardoso, Lousã, Babo & Rebelo, 2003).  

Para Cardoso (2003), uma análise detalhada às três abordagens referidas é passível 

de nos conduzir à consideração de que os elementos que as diferenciam se reduzem a 

diferentes focalizações em torno do mesmo objecto (o conhecimento e a sua gestão), visto 

que nenhuma delas põe em causa os pressupostos e os objectivos subjacentes às demais, 

podendo, mesmo, ser consideradas muito mais próximas do que distantes.  

Assim sendo, face às limitações evidenciadas por cada uma das referidas 

focalizações, e ao reconhecimento das convergências entre elas existentes, a autora entende 

que se assiste na actualidade a um esforço de aproximação no plano conceptual. A primeira 

das orientações referidas evidenciando uma abertura ao conhecimento, para lá da sua 
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dimensão tácita, tem vindo a optimizar os investimentos tecnológicos neste domínio 

específico. A segunda, a par das questões relacionadas com a medição dos recursos 

intangíveis, tem procurado encontrar outras estratégias de aplicação do conhecimento 

organizacional. A terceira, cada vez mais consciente das limitações decorrentes de uma 

abordagem tecnológica da gestão do conhecimento, tende a reequacionar e a revalorizar o 

factor humano.  

Considerando que os três modelos identificados carecem de um corpo teórico mais 

sólido e de uma prática empiricamente sustentada e com o objectivo de contribuir para uma 

maior clarificação conceptual neste domínio, a autora em que nos apoiamos procurou 

sistematizar e articular os diferentes contributos teóricos, numa perspectiva que, 

pressupondo a imprescindibilidade dos recursos humanos, se distancia da tendência para 

olhar a gestão do conhecimento enquanto processo susceptível de ser aplicado de um modo 

prescritivo. Neste contexto, formula uma perspectiva que viabiliza a investigação empírica 

e permite a conceptualização e operacionalização dos diversos processos organizacionais 

relacionados com a geração e gestão do conhecimento, à qual daremos particular atenção 

no Ponto 3 do presente capítulo. 

 

 

 

2. As duas orientações básicas: para as pessoas e para a tecnologia 

 

Duas orientações têm vindo a ser adoptadas, na investigação e na intervenção, 

quando está em causa gerir o conhecimento organizacional: uma mais orientada para a 

tecnologia e outra para as pessoas ou para os recursos humanos (Sveiby, 1997). No âmbito 

da primeira, a tónica é colocada nos problemas da codificação e partilha do conhecimento, 

acções que determinam a atribuição de um papel importante às tecnologias de informação 

e da comunicação. Quanto à segunda, foca-se mais nas pessoas e nos processos 

organizacionais, uma vez que se centra em acções organizacionais directamente 

relacionadas com a criação do conhecimento, essencialmente emergentes da interacção 

entre os diversos actores organizacionais.  

Para McElroy (1999), estas duas orientações traduzem duas etapas sequenciais na 

história da gestão do conhecimento, correspondendo a primeira a uma fase mais 
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embrionária, enquanto a segunda se inseriria no que o autor designa por “segunda geração” 

da gestão do conhecimento.  

A abordagem orientada para a tecnologia perspectiva o conhecimento como uma 

entidade separada de quem o criou, sendo a gestão do conhecimento percepcionada como a 

mera utilização de bases de dados relacionais e de software “inteligente” que permite a 

codificação e armazenamento do conhecimento sob a forma, por exemplo, de bases de 

dados, documentos, memorandos, relatórios, fórmulas e procedimentos, para futura 

reutilização. Uma vez que privilegia a codificação e armazenamento do conhecimento para 

posteriormente ser utilizado, prevê acções que permitem codificar, armazenar e reutilizar o 

conhecimento que entretanto se tornou independente de quem o criou. Neste contexto, o 

que é valorizado é a tecnologia, havendo, por isso, grandes preocupações com a aquisição 

de plataformas tecnológicas que permitam uma eficaz distribuição do conhecimento 

àqueles que dele necessitam. Questões relacionadas com a memória organizacional 

assumem, assim, um papel crucial. 

A abordagem orientada para as pessoas enfatiza os processos organizacionais 

relacionados com os recursos humanos, designadamente a interacção social (individual e 

colectiva), responsável pela criação e construção do conhecimento. Remetendo para as 

estratégias utilizadas ao nível da gestão dos recursos humanos é, naturalmente, 

desenvolvida por investigadores e profissionais cuja formação é predominantemente 

psicológica, sociológica, filosófica ou gestionária. Esta perspectiva considera que a forma 

mais eficaz de criar e partilhar o conhecimento assenta numa base social, uma vez que o 

conhecimento se encontra intimamente ligado à pessoa que o desenvolveu e as interacções 

presenciais (face-a-face) são o meio privilegiado para essa partilha. São seus exemplos as 

discussões que ocorrem aquando da tentativa de resolução de um problema, as histórias 

que são contadas para transmissão de informações ou conhecimento e até a atribuição de 

sentido a documentos diversos. Daí a extrema importância que é atribuída a questões 

relacionadas com a comunicação, a linguagem e a atribuição de sentido. Neste âmbito, o 

conhecimento é percepcionado como complexo, dinâmico, em constante mudança, 

percepção esta que implica uma maior preocupação com a gestão de competências a nível 

individual, grupal e organizacional. 

As tecnologias de informação e comunicação são consideradas como infra-

estruturas possibilitadoras das várias acções (aquisição, memorização, partilha, distribuição 
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e recuperação) relacionadas com a gestão do conhecimento organizacional, permitindo aos 

diversos actores que dele necessitam aceder-lhe exactamente no momento em que dele 

carecem. 

 

 

 

3. O modelo de Cardoso (2003) 

 

Cardoso (2003) sustenta o seu modelo de gestão de conhecimento numa definição 

de conhecimento organizacional no âmbito da qual este é entendido como  

“uma combinação complexa, dinâmica e multidimensional de elementos de ordem cognitiva, 

emocional e comportamental, “um activo” que é pessoal e socialmente construído, cuja 

orientação para a acção o torna determinante para o funcionamento das organizações. Na sua 

forma explícita é de mais fácil acessibilidade, partilha e reprodução, sendo a sua forma tácita 

bem mais discriminativa, embora a sua operacionalização e gestão exijam processos 

metacognitivos complexos. Remete para o papel activo e criativo dos actores 

organizacionais, apoia-se na acção individual e tem nos grupos e nos contextos de partilha 

vectores essenciais para a sua projecção a nível organizacional. Enquanto recurso inesgotável 

que, contrariamente aos demais, aumenta à medida que se utiliza, constitui uma das mais 

importantes fontes de vantagem competitiva sustentável” (p. 56). 

O conhecimento tem como principal suporte a acção individual, projectando-se 

para o nível organizacional por intermédio dos grupos e contextos de partilha. Constitui 

uma das principais fontes de vantagem competitiva sustentável, uma vez que, 

contrariamente aos demais recursos organizacionais, aumenta à medida que se utiliza. No 

entanto, importa salientar que a operacionalização e gestão do conhecimento exigem 

processos metacognitivos complexos, nem sempre facilmente concretizados por parte das 

organizações. 

Relativamente à designação “gestão do conhecimento”, a autora realça que a sua 

utilização não é pacífica, nem consensual, questionando-se, mesmo, a possibilidade de o 

conhecimento ser passível de “gestão”. Segundo Cardoso (2003), para se poder ultrapassar 

esta questão importa clarificar o conceito de gestão, cujo elemento comum fundamental 

para diversos autores “se relaciona com a mobilização dos diversos actores 

organizacionais, no sentido da exibição de um conjunto de comportamentos desejados” 
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(p.185). Assim sendo, a gestão deve entender-se como “o meio através do qual se utilizam 

diferentes processos, técnicas, ferramentas, etc. de forma a que os recursos humanos de 

uma organização actuem de forma coordenada e consistente, independentemente de uma 

actuação mais directa por parte dos seus órgãos directivos” (p.186 in op. cit.). 

Neste contexto, a autora assume a designação de gestão do conhecimento que, pela 

sua actuação e abrangência, permitirá a concretização dos objectivos organizacionais, 

realçando o papel activo e construtivo desempenhado pelos recursos humanos que tornam 

produtivo o factor conhecimento. A gestão do conhecimento é, então, designada como “a 

criação e o desenvolvimento das condições organizacionais internas que catalisam todos os 

processos relacionados com o conhecimento (sua criação/aquisição, partilha/difusão, 

armazenamento, recuperação, utilização, etc.) no sentido da consecução dos objectivos da 

organização” (p. 186). 

Apresentamos, de seguida, o modelo de Cardoso (2003), para uma 

conceptualização e operacionalização da gestão do conhecimento, que contempla sete 

dimensões/processos e é susceptível de orientar a investigação neste domínio (cf. Quadro 

3.1). 
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Quadro 3.1 

O modelo de Cardoso (2003) 

Orientação interna 1 Objectivos e resultados 
Orientação externa 

 

Fontes Externa 
Actividades relacionadas 
Fontes Interna 
Actividades relacionadas 

2 Criação e aquisição 

Catalisadores do processo 
Processos cognitivos 

3 Atribuição de sentido Objectos de análise e de  
atribuição de sentido 

 

Catalisadores Intencional 
Actividades relacionadas 
Catalisadores 

4 Partilha e difusão 
Não intencional 

Actividades relacionadas 
Localização 

Intencional Actividades 
relacionadas 
Localização 5 Memória Organizacional Interna 

Tácita Actividades 
relacionadas 

 Externa   
Etapas prévias 
Definição de critérios 
Medição, contabilização e 
auditoria 

6 Medição 

Extracção de valor 

 

A partir das pessoas Controlada 
A partir da tecnologia 7 Recuperação 

Automática  
 

[Fonte: Adaptado de Brito, 2003, p. 63] 

 

 

Partindo da literatura relativa à gestão do conhecimento, Cardoso (2003) 

categorizou os processos relacionados com o conhecimento em torno de seis 

dimensões/processos, decorrentes dos objectivos/resultados prosseguidos pelas 

organizações: (a) criação e aquisição do conhecimento; (b) atribuição de sentido; (c) 

partilha e difusão; (d) memória organizacional; (e) medição; e (f) recuperação. 
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3.1. Objectivos e resultados da gestão do conhecimento 

 

Os objectivos/resultados da gestão do conhecimento estão intimamente 

relacionados, na medida em que a avaliação de resultados decorre dos objectivos definidos, 

à partida, para uma dada acção e permite identificar a existência ou não de hiato5 entre os 

mesmos.  

A adopção de uma estratégia organizacional orientada para a gestão do 

conhecimento visa o alcance de objectivos e resultados que tanto podem ter uma 

orientação interna ou intra-organizacional — relativa aos processos internos e às 

actividades com eles relacionadas —, como uma orientação externa ou extra-

organizacional — relativa aos processos externos e às actividades que com eles se 

relacionam. 

No que respeita à orientação interna, as organizações promovem a gestão do 

conhecimento no sentido da aquisição de competências facilitadoras da prossecução dos 

objectivos organizacionais, da criação de riqueza e da promoção do desenvolvimento 

organizacional. As acções desenvolvem-se visando a explicitação do conhecimento tácito 

que favorece a criação e disponibilização de novo conhecimento a todos os actores 

organizacionais e possibilita a sua incorporação em produtos e serviços. 

Os objectivos que pressupõem uma orientação externa estão estreitamente 

relacionados com os de orientação interna e deles dependem, isto é, os segundos 

constituem uma condição sine qua non para o alcance dos primeiros. Quando as 

organizações promovem a gestão do conhecimento pretendem adaptar-se à envolvente 

externa, gerindo o factor de vantagem competitiva sustentável mais importante para a sua 

sobrevivência, dando particular atenção a todos os stakeholders organizacionais. 

 

 

 

 

 

                                                 
5 A existência ou inexistência deste hiato permitir-nos-á perceber o alcance dos objectivos. Se não 

houver hiato significa que foram alcançados os objectivos, se houver é-nos dada a indicação de que há 
necessidade de reflectir e repensar as acções desenvolvidas. 
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3.2. Criação e aquisição do conhecimento 

 

A criação e aquisição de conhecimento são considerados como processos nucleares 

no desencadear dos demais processos organizacionais relacionados com o conhecimento. 

No sentido da criação do conhecimento, uma organização deve desenvolver acções 

consonantes com uma orientação clara nesse sentido constituindo, por exemplo, equipas 

heterogéneas, estimulando a interacção social dos diversos actores organizacionais, 

promovendo o diálogo e a reflexão, criando espaços de partilha de ideias e experiências, 

incentivando a colaboração/cooperação, a aprendizagem, a iniciativa e a criatividade. 

Relativamente à aquisição de conhecimento deve desenvolver estratégias que permitam, 

por exemplo, aproveitar os conhecimentos de que são portadores os novos colaboradores, 

criar e rendibilizar parcerias diversas, bem como estar a par do conhecimento que emerge 

de investigações relevantes à organização. 

No que concerne às práticas de gestão de recursos humanos, convém realçar o 

importante papel exercido pela formação desenvolvida internamente e pelas actividades de 

investigação e desenvolvimento, o valioso papel desempenhado pelas chefias intermédias 

no sentido da optimização das actividades relacionadas com os processos de criação e 

aquisição de conhecimento, bem como a importância de uma cultura organizacional 

orientada para a aprendizagem e para o conhecimento. Esta última, deve ser susceptível de 

promover o envolvimento e a participação de todos os indivíduos em comunidades ou 

redes, na medida em que todos são considerados trabalhadores do conhecimento 

(knowledge workers) e a todos cabe uma função essencial a este nível. 

Neste contexto, possuem particular relevância alguns recursos organizacionais, 

porquanto funcionam como catalisadores da aquisição interna do conhecimento 

organizacional. Referimo-nos, designadamente, à tecnologia, ao saber-fazer, aos 

procedimentos e às rotinas organizacionais e à possibilidade de utilizar e “construir” uma 

dada linguagem, quer verbal, quer não verbal.  
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3.3 Atribuição de sentido ao conhecimento 

 

A atribuição de sentido a qualquer acção organizacional está dependente das 

características dos diversos actores organizacionais (Cardoso, 1996, 2000, 2003) e 

focaliza-se nos fenómenos organizacionais relevantes. Assim sendo, incide quer sobre as 

estratégias organizacionais adoptadas, quer sobre o controlo dos processos, os novos 

projectos, os acontecimentos ocorridos na história da organização, os sucessos e/ou 

insucessos experienciados, as regras, rotinas e procedimentos instituídos. Utilizam-se, para 

o efeito, processos cognitivos variados que possibilitam a atribuição de um sentido, que 

deve ser colectivo. 

 

 

3.4 Partilha e difusão do conhecimento 

 

As acções organizacionais desenvolvidas no sentido da partilha e difusão do 

conhecimento devem ser alvo de particular atenção por parte das organizações e, pela sua 

importância estratégica, devem ser alvo de investimento e de dedicação de diversos 

recursos (humanos, materiais, financeiros, etc.). É por seu intermédio que se “projecta” ao 

nível organizacional o conhecimento detido pelos indivíduos ou pelas equipas de trabalho. 

Trata-se de actividades que podem ocorrer de um modo intencional, deliberado e 

consciente, ou, pelo contrário, de forma não intencional. 

São exemplo de acções formais, as reuniões de trabalho, as acções de formação, a 

elaboração de mapas do conhecimento, a rotatividade dos colaboradores por diversas 

funções, as publicações de jornais, revistas e boletins, tarefas estas que implicam a clara 

identificação do conhecimento organizacionalmente válido e instrumental. 

No entanto, a partilha e difusão do conhecimento organizacional podem ocorrer em 

situações informais, quando o conhecimento é partilhado e difundido sem que as pessoas 

tenham tido consciência disso, ocorrendo, por isso, de forma não intencional. Quando se 

conversa à volta da máquina do café, quando se contam histórias acerca de acontecimentos 

que ocorreram no trabalho, quando um indivíduo ocupa o lugar de outro colega, segundo 

Cardoso (2003) “ocorre uma partilha e uma difusão de conhecimento que organização 
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alguma pode menosprezar, devendo, pelo contrário, valorizar e estimular. Assim sendo, o 

uso da linguagem, os discursos praticados ao trabalhar e para trabalhar, assumem um papel 

catalisador fundamental em todo este processo” (p.193). 

 

 

3.5. Memória organizacional 

 

Para que o processo de partilha e difusão do conhecimento se desenvolva deve ser 

apoiado e suportado por um conjunto de meios indispensáveis ao armazenamento e 

memorização do conhecimento organizacional considerado relevante. Referimo-nos à 

memória organizacional, consubstanciada em duas dimensões: uma de orientação interna e 

outra externa. 

A memória organizacional interna pode ser de natureza intencional ou tácita. A 

primeira é composta por elementos que constituem verdadeiros “repositórios” de 

conhecimento, como o são todos os actores organizacionais, as equipas de trabalho, os 

próprios procedimentos e rotinas, bem como os produtos e serviços que a organização 

presta e que estão imbuídos do seu conhecimento organizacional. Neste sentido, é 

necessário definir estratégias e dotar a organização de infra-estruturas que permitam 

construir, manter e desenvolver este tipo de memória organizacional. 

A própria organização, todos os indivíduos que nela trabalham, incluindo as suas 

equipas de trabalho são, também, elementos constituintes da memória organizacional 

interna tácita, porquanto as suas memórias incorporam uma dimensão tácita que não pode 

ser ignorada. São, também, elementos integrantes deste tipo de memória a própria 

estratégia organizacional, as suas políticas e práticas, as suas teorias de acção, a sua 

estrutura, a ecologia e a sua cultura6. O conhecimento organizacional detido acerca dos 

valores, princípios, rituais, símbolos, modos de fazer e de estar, integram, igualmente, este 

tipo de memória que se desenvolve “através da prática de uma linguagem que pode vir a 

assumir contornos discursivos partilhados, mais ou menos “comuns” (Cardoso, 2003, 

p.195). 

                                                 
6 Cultura aqui entendida “enquanto formas aprendidas de percepcionar, reflectir e sentir a realidade 

organizacional” (Cardoso, 2003, p.196) 
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Por sua vez, a memória organizacional externa é constituída por todos os elementos 

que integram a comunidade envolvente da organização (por exemplo, clientes, 

fornecedores, entidades governamentais, concorrentes, media, Internet). Estes, são 

potenciais repositórios da memória organizacional externa, uma vez que todos os 

acontecimentos relacionados com a imagem e reputação da organização influenciam as 

opiniões que os diversos stakeholders têm a seu respeito. Acedendo a todas estas fontes 

acederemos à memória organizacional externa. 

 

 

3.6. Medição do conhecimento  

 

Dada a sua natureza intangível, o conhecimento constitui um factor de vantagem 

competitiva de difícil identificação e medição. Assim sendo, importa que as organizações 

desenvolvam acções que facilitem essas operações, tendo em vista a gestão eficaz dos 

recursos organizacionais com ele relacionados, bem como a sua rendibilização e protecção. 

A medição do conhecimento organizacional constitui um processo que se desenrola 

por várias fases. Inicia-se com a criação e aquisição do conhecimento; passando para a 

identificação e localização do conhecimento verdadeiramente instrumental e relevante; 

seguindo-se a sua acumulação, transformação e validação. No fim destas etapas prévias, 

estão reunidas as condições para que se dê início à definição de critérios para o 

desenvolvimento de sistemas de medição, devendo ser considerados apenas os que se 

encontrem intimamente relacionados com os objectivos organizacionais e que possam ser 

aplicados num horizonte temporal razoável. Ocorre, posteriormente, a medição, 

contabilização e auditoria dos recursos organizacionais intangíveis, sendo produzidos 

relatórios internos e externos, que possibilitam a gestão da propriedade intelectual e a 

extracção de valor para a organização. 
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3.7. Recuperação do conhecimento 

 

A recuperação do conhecimento adquirido pelos indivíduos, grupos e organização é 

condição necessária para o desenrolar da vida organizacional e pode acontecer de forma 

controlada ou de forma automática. 

A recuperação efectuada de forma controlada pode ocorrer a partir das pessoas ou 

da tecnologia, englobando esta última a informação contida nos repositórios 

organizacionais, contextualizada na utilização do conhecimento contido em repositórios 

diversos. Na recuperação do conhecimento que ocorre a partir das pessoas, a linguagem 

adquire, uma vez mais, um papel insubstituível, na medida em que a prática discursiva 

possibilita a reflexão crítica sobre prévios contextos organizacionais, se acede ao 

conhecimento de que se necessita, podendo recorrer-se a soluções previamente validadas 

pela acção individual, grupal ou organizacional. 

No entanto, muita da recuperação que ocorre no quotidiano organizacional ocorre 

de forma automática. Trata-se de um processo que pode acontecer em momentos e 

contextos diferentes, ter como objecto processos organizacionais diferentes (cultura, 

estrutura e ecologia) e ocorrer de diversas formas, envolvendo o conhecimento tácito 

(individual, grupal e organizacional), a utilização da linguagem e a prática discursiva. 

Assim sendo, em todas as interacções e no próprio desenrolar das acções organizacionais 

(de acordo com valores, princípios e aspectos da cultura) pode ocorrer um processo 

automático de recuperação de informação e conhecimento. No entanto, a autora chama a 

atenção para o facto de, neste tipo de recuperação, poderem ocorrer erros ou fracassos, dos 

quais não haja consciência organizacional, uma vez que a recuperação automática e tácita 

não possibilita a reflexão e o questionamento. 

 

 

 

Sumário 

 

Neste terceiro e último capítulo da primeira parte do nosso trabalho, que teve por 

objectivo sistematizar um conjunto de informação relativa à conceptualização e 

operacionalização da gestão do conhecimento, começámos por contextualizar a emergência 
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e desenvolvimento da temática em questão, dando conta de três orientações teóricas que 

estiveram na origem do modelo desenvolvido por Cardoso (2003). 

Este modelo preconiza a gestão do conhecimento como um conjunto de actividades 

de cariz quotidiano, relativo à criação e desenvolvimento das condições organizacionais 

internas que catalisam todos os processos relacionados com o conhecimento enquanto 

recurso imprescindível, no sentido da concretização dos objectivos de uma dada 

organização.  

Especificámos as seis dimensões ou processos relevantes para a gestão do 

conhecimento, designadamente: (a) criação e aquisição; (b) atribuição de sentido; (c) 

partilha e difusão; (d) memória organizacional; (e) medição e (f) recuperação. As acções 

empreendidas no âmbito dos referidos processos são estruturadas com base num conjunto 

de objectivos previamente definidos e visam o alcance de um conjunto de resultados 

organizacionais esperados, caracterizando-se, uns e outros, por uma orientação intra e extra 

organizacional.  

A gestão e coordenação de todos estes processos implicam a existência de uma 

cultura organizacional orientada para a criação, partilha e aplicação do conhecimento, a 

implementação de estratégias de mobilização de todos os “trabalhadores do 

conhecimento”, de forma a que estes possam desenvolver, promover e utilizar todo o seu 

potencial, bem como o compromisso de toda a organização para com os processos de 

gestão do seu conhecimento. 

Para finalizar, salientámos que, ao sistematizar e articular o conhecimento 

actualmente existente neste domínio, a autora pretendia torná-lo passível de investigação e 

melhor sustentar, do ponto de vista conceptual, o estudo empírico neste domínio. 

A orientação adoptada questiona a tendência para olhar a gestão do conhecimento 

enquanto técnica ou instrumento susceptível de ser aplicado de um modo prescritivo 

(Arboníes, 2001), advogando um esforço contínuo ao nível da investigação, cujos 

resultados em muito podem contribuir para potenciar a intervenção organizacional neste 

domínio do saber. 
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CAPÍTULO IV 
 

DELIMITAÇÃO DO ESTUDO,  

OBJECTIVOS E METODOLOGIA 

 

 

 

Iniciamos aqui a segunda parte desta dissertação, relativa ao estudo empírico, que é 

composta por três capítulos. Neste quarto capítulo (primeiro desta parte), pretendemos 

caracterizar, em linhas gerais, a investigação desenvolvida no âmbito desta dissertação. 

Assim sendo, delimitaremos o estudo, serão delineados os objectivos da investigação e 

caracterizaremos, ainda que sumariamente, alguns aspectos metodológicos. 

Caracterizaremos, ainda, as organizações estudadas, bem como os sujeitos que nelas 

participaram no estudo realizado. 

Esta segunda parte é, ainda, composta pelo Capítulo V (segundo desta parte), no 

âmbito do qual descreveremos o processo de adaptação do instrumento utilizado e 

apresentaremos os resultados referentes à sua validação para a amostra em estudo, bem 

como pelo Capítulo VI (terceiro desta parte) onde apresentaremos e analisaremos os 

resultados obtidos no estudo da influência de algumas variáveis socio-demográficas na 

gestão do conhecimento e onde daremos conta e analisaremos os resultados relativos ao 
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estudo da percepção que os participantes do estudo detêm a propósito da gestão do 

conhecimento que ocorre nas organizações hoteleiras estudadas. 

 

 

 

1. Delimitação do estudo 

 

Muito do interesse evidenciado em torno da gestão do conhecimento é devido à 

relação que na literatura da especialidade se estabelece entre ela e a competitividade 

organizacional. Efectivamente, tal como referimos em momentos anteriores deste trabalho, 

a maioria dos autores que se dedica ao estudo das questões relacionadas com as 

capacidades para aprender, para criar e gerir o conhecimento nas organizações, fá-lo no 

contexto das suas relações com o desempenho ou a competitividade das organizações.  

As relações estabelecidas passam, frequentemente, pela consideração de que, ao 

criar e adquirir novo conhecimento e ao rendibilizar todos os processos organizacionais 

com ele relacionados, a organização potencia as suas capacidades de aprendizagem, 

rendibiliza os seus demais recursos e reforça as relações com os seus diversos 

stakeholders, catalisando assim a concretização dos seus objectivos e alcançando uma 

posição de vantagem competitiva nos mercados em que opera. 

Segundo Drucker (1995), a capacidade para gerar e gerir conhecimento constitui, 

de facto, uma ferramenta indispensável às actividades de gestão das organizações. Este 

autor insiste, de uma forma particular, na necessidade dos gestores, colaboradores e da 

própria organização se tornarem verdadeiros “peritos” nesta área. Para tal, considera que 

estes têm que procurar respostas para um repertório de questões fundamentais, como 

sejam: de que conhecimento preciso para desempenhar a minha função? Quando e de que 

forma é que dele preciso? Se dele não disponho, onde posso ir buscá-lo? Com base nos 

dados, informações e conhecimentos que possuo, que novas tarefas posso desempenhar?  

Em causa está, portanto, uma temática de particular relevância, quer para quem 

estuda e investiga as organizações, quer para quem nelas intervém. No entanto, 

dificuldades inerentes à sua operacionalização, provenientes, sobretudo, do facto de ser 

uma área de estudo ainda recente, têm dificultado a rendibilização do conhecimento 

enquanto recurso organizacional e a investigação empírica neste domínio. 
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Neste contexto, considerámos particularmente relevante o desafio que abraçámos e 

que passa por, na continuidade de outros estudos que têm vindo a ser realizados7, adaptar e 

validar para uma amostra do sector do turismo, mais concretamente para o hoteleiro, um 

questionário de gestão do conhecimento, bem como por caracterizar as organizações da 

amostra estudada no que a este processo de gestão diz respeito. 

 

 

 

2. Objectivos do estudo 

 

Pode dizer-se que são três os objectivos que perseguimos com a realização deste 

estudo empírico: 

1. Adaptar e validar o GC8 para uma amostra do sector hoteleiro; 

2. Estudar a influência de um conjunto de variáveis socio-demográficas na gestão 

do conhecimento; 

3. Perceber até que ponto se aplica às organizações hoteleiras estudadas um 

conjunto de processos organizacionais relacionados com a gestão do conhecimento.  

 

A ideia de estudar a realidade organizacional do sector hoteleiro surgiu face à 

possibilidade de, no futuro, poder ser dado seguimento a este trabalho, estendendo-o para 

outras áreas de intervenção dentro do sector do turismo, bem como estudando 

comparativamente os resultados obtidos nos diversos sectores já estudados (industrial, 

autárquico e turístico). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
      7 A este propósito pode consultar-se Brito (2003) e Cardoso (2003). 
      8 GC é o acrónimo de Questionário de Gestão do Conhecimento, originalmente construído e validado 
para o sector industrial (Cardoso, 2003) e, posteriormente, adaptado e validado para o sector da 
administração pública local (Brito, 2003). 
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3. Tipo de estudo e variáveis consideradas 

 

De acordo com os objectivos traçados para o presente estudo e o tipo de dados que 

importava recolher, optámos pelo método do inquérito (survey research), com recurso à 

técnica do questionário, visto tratar-se de um processo de recolha de informação que 

permite conduzir à inventariação, relativamente estruturada, de atitudes, representações, 

comportamentos e motivações (Ghiglione & Matalon, 1979).  

No entanto, como todas as investigações por inquérito, a investigação conduzida 

comporta vantagens e desvantagens relativamente a outros métodos de recolha de dados, 

encontrando-se, entre as primeiras, a possibilidade de obter um cenário relativamente 

completo do domínio em estudo. Tivemos igualmente em consideração o que Ghiglione e 

Matalon (op. cit.) referem no que respeita ao carácter de construção inerente à relação que 

se estabelece entre investigador e investigado e que pode determinar diferenças 

significativas entre o que o primeiro perspectivou e o que efectivamente ocorre ao longo da 

investigação. De facto, o inquérito é um dos métodos mais frequentemente utilizados, na 

medida em que, sendo o próprio investigador quem coloca as questões, é aquele que 

melhor permite controlar as circunstâncias inerentes à recolha dos dados.  

Entre as principais desvantagens, importa referir a impossibilidade de garantir que 

as instruções, o sentido das questões e as modalidades de resposta sejam correctamente 

apreendidos. Uma das formas de ultrapassar esta dificuldade passa pela escolha adequada 

do vocabulário utilizado e pela realização de estudos preliminares que permitam corrigir as 

ambiguidades iniciais. Acresce que, como refere Alferes (1997), a escolha de um 

questionário anónimo auto-administrado frequentemente implica uma menor reactividade 

por parte dos inquiridos que se sentem menos constrangidos a participar. 

No sentido de garantir a credibilidade da investigação, foram fornecidos aos 

participantes todos os elementos (identidade, ligações institucionais e natureza do projecto) 

susceptíveis de maximizar a fiabilidade das respostas obtidas e dos resultados alcançados. 

Com efeito, ainda segundo Alferes (1997b), “a discussão da validade das conclusões de um 

inquérito psicossocial passa pela resposta adequada à série clássica de interrogações: quem 

pergunta o quê, a quem, como, onde, quando e porquê? Quais são as interpretações e 

implicações dos resultados obtidos?” (p. 103). 
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Todavia, segundo Cook e Campbell (1979), contrariamente às investigações de tipo 

experimental, nas investigações por inquérito só em condições muito especiais se torna 

possível afirmar, inequivocamente, a corroboração de hipóteses que explicitem relações de 

causalidade entre os respectivos termos. Assim sendo, o facto de o estudo empírico 

desenvolvido incidir sobre "grupos naturais" (isto é, grupos previamente constituídos – e 

não a constituir de forma aleatória – em que é impossível controlar os factores 

classificatórios) e de não ser possível manipular as variáveis consideradas, conduz-nos ao 

seu enquadramento no âmbito de uma investigação não-experimental (Alferes, 1997a; 

Wright, 1997), mais especificamente, de acordo com a classificação utilizada por Kiess e 

Bloomquist (1985), numa investigação ex post facto. 

Foi seleccionado um conjunto de variáveis caracterizadoras da população inquirida 

susceptível de influenciar a percepção dos sujeitos inquiridos a propósito da gestão do 

conhecimento que opera na organização hoteleira a que pertencem. Neste sentido, a 

referida percepção funcionará como variável-alvo deste estudo (tratamento similar à 

variável dependente) e as variáveis demográficas — função, tempo de função, idade, sexo, 

habilitações, antiguidade e área funcional/departamento — funcionarão como variáveis 

independentes. 

 

 

 

4. Caracterização da amostra 

 

Nesta secção caracterizaremos a amostra do estudo realizado. Começaremos por 

caracterizar as vinte organizações hoteleiras estudadas no que concerne à sua antiguidade, 

número de trabalhadores, tipo de clientes (nacionais e/ou estrangeiros) e capital social, 

para, depois, procedermos à caracterização dos sujeitos nelas inquiridos. Nesta 

caracterização teremos em consideração as seguintes variáveis: sexo, idade, sexo em 

função da idade, antiguidade no hotel, experiência prévia, função, departamento, sexo em 

função da função, sexo em função do departamento, tempo na função, habilitações 

literárias, sexo em função das habilitações literárias e habilitações literárias por função. 
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4.1. Caracterização dos hotéis que integram a amostra 

 

A nossa amostra é constituída por vinte organizações hoteleiras localizadas no 

distrito de Viseu (cf. Quadro 4.1). O conjunto das vinte organizações possui idades 

compreendidas entre os 4 e os 94 anos (M = 26.3), o seu número de trabalhadores varia 

entre um mínimo de 9 (no hotel 9) e um máximo de 55 (no hotel 2), sendo a média de 25.3 

trabalhadores, e possuem capitais sociais cujos valores extremos são de 5.000 Euros 

(mínimo) e de 9.556.420.000 Euros (máximo). 

Quando centramos a nossa análise no tipo de clientes, verificamos que predominam 

as situações em que os serviços prestados visam quer clientes de nacionalidade portuguesa, 

quer de outras nacionalidades. Efectivamente, apenas dois hotéis (10%) respondem 

exclusivamente a clientes portugueses (hotéis 7 e 20).  

 

 
Quadro 4.1 

Caracterização dos hotéis estudados 

 

Tipo de clientes (%) Hotel Antiguidade N.º de trabalhadores 
Portugueses Estrangeiros 

Capital social 
(em Euros) 

1 38 10 80 20 17.457.93 
2 7 55 90 10 3.000.000 
3 6 11 75 25 120.000 
4 18 25 95 5 2.125.000 
5 40 40 80 20 1.200.000 
6 9 18 85 15 9.556.420.000 
7 44 45 100 - - 
8 84 15 95 5 10.000 
9 4 9 90 10 99.759.58 

10 4 22 95 5 2.038.355 
11 10 52 75 25 2.325.000 
12 10 25 95 5 30.000 
13 14 13 95 5 600.000 
14 9 40 60 40 5.000 
15 11 11 90 10 - 
16 15 25 98 2 200.000 
17 11 14 95 5 50.000 
18 22 40 70 30 1.500.000 
19 74 25 50 50 558.653.65 
20 94 11 100 - 213.236.10 
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4.2. Caracterização dos participantes inquiridos nos hotéis 

 

A realização do presente estudo envolve a análise e o tratamento de dados 

recolhidos mediante a administração de questionários junto dos colaboradores das 

organizações hoteleiras estudadas. Assim sendo, foram distribuídos questionários ao total 

de 506 trabalhadores que integravam os quadros sociais das 20 organizações que 

constituem a nossa amostra aquando do processo de recolha de dados. Foram recolhidos 

318 (62.84%) questionários, tendo sido analisadas as respostas de todos estes sujeitos, na 

medida em que não foram devolvidos quaisquer questionários em branco e todos se 

encontravam correctamente preenchidos.  

 

4.2.1. Sexo 

 

O Quadro 4.2 reproduz as frequências dos 318 sujeitos inquiridos em função da sua 

distribuição por sexo, bem como da sua representação em cada hotel. Constata-se que a 

amostra é maioritariamente constituída por sujeitos do sexo feminino (64.5%), estando o 

sexo masculino representado numa percentagem de 35.5%. No que respeita à 

representação dos sujeitos inquiridos em cada hotel na totalidade da amostra, pode 

verificar-se que esta varia entre um valor mínimo de 1.6% – no hotel 20 – e um máximo de 

12.6% (no hotel 11). 
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Quadro 4.2 

Distribuição dos inquiridos em função do sexo  

 

Sexo 
Masculino Feminino 

Total Hotel 
n % n % n % 

1 3 0.9 5 1.6 8 2.5 
2 11 3.5 17 5.3 28 8.8 
3 5 1.6 6 1.9 11 3.5 
4 6 1.9 9 2.8 15 4.7 
5 11 3.5 22 6.9 33 10.4 
6 5 1.6 6 1.9 11 3.5 
7 4 1.3 8 2.5 12 3.8 
8 5 1.6 10 3.1 15 4.7 
9 2 0.6 5 1.6 7 2.2 

10 2 0.6 11 3.5 13 4.1 
11 10 3.1 30 9.4 40 12.6 
12 4 1.3 8 2.5 12 3.8 
13 6 1.9 6 1.9 12 3.8 
14 5 1.6 13 4.1 18 5.7 
15 3 0.9 6 1.9 9 2.8 
16 3 0.9 6 1.9 9 2.8 
17 5 1.6 9 2.8 14 4.4 
18 12 3.8 16 5.0 28 8.8 
19 9 2.8 9 2.8 18 5.7 
20 2 0.6 3 0.9 5 1.6 

N 113 205 318 Total 
% 35.5 64.5 100.0 

 

 

4.2.2. Idade 

 

O Quadro 4.3 respeita à distribuição dos respondentes por organização, em função 

da variável idade, bem como à representação de cada um dos intervalos etários 

considerados na totalidade da amostra. Considerando esta na sua globalidade, pode 

verificar-se que a maioria dos sujeitos inquiridos tem idades compreendidas entre os 21 e 

os 30 anos (44.3%), seguindo-se-lhe as faixas etárias dos 31 aos 35 anos e dos 41 aos 50 

anos (que representam 15.4% da amostra) e dos participantes que possuem mais do que 50 

anos (6.9%). Os restantes, 5.3%, possuem menos de 20 anos. 
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Quadro 4.3 

Distribuição dos sujeitos inquiridos em função da idade  
 

Idade 

< 20 anos  21 – 30 31 – 35 36 – 40  41 – 50  > 50 anos Total Hotel 

n % n % n % n % n % n % n % 
1 - - 1 0.3 - - - - 3 0.9 4 1.3 8 2.5 
2 - - 15 4.7 5 1.6 5 1.6 3 0.9 - - 28 8.8 
3 1 0.3 6 1.9 3 0.9 1 0.3 - - - - 11 3.5 
4 1 0.3 7 2.2 - - 3 0.9 4 1.3 - - 15 4.7 
5 1 0.3 11 3.5 3 0.9 4 1.3 7 2.2 7 2.2 33 10.4 
6 - - 7 2.2 3 0.9 - - 1 0.3 - - 11 3.5 
7 - - 6 1.9 3 0.9 1 0.3 1 0.3 1 0.3 12 3.8 
8 - - 9 2.8 3 0.9 1 0.3 2 0.6 - - 15 4.7 
9 - - 4 1.3 2 0.6 - - 1 0.3 - - 7 2.2 

10 1 0.3 6 1.9 3 0.9 1 0.3 2 0.6 - - 13 4.1 
11 - - 16 5.0 4 1.3 7 2.2 11 3.5 2 0.6 40 12.6 
12 1 0.3 5 1.6 3 0.9 - - 3 0.9 - - 12 3.8 
13 - - 4 1.3 6 1.9 1 0.3 - - 1 0.3 12 3.8 
14 4 1.3 9 2.8 - - 4 1.3 - - 1 0.3 18 5.7 
15 2 0.6 5 1.6 - - 1 0.3 - - 1 0.3 9 2.8 
16 1 0.3 3 0.9 - - 5 1.6 - - - - 9 2.8 
17 2 0.6 6 1.9 3 0.9 1 0.3 2 0.6 - - 14 4.4 
18 2 0.6 11 3.5 4 1.3 2 0.6 7 2.2 2 0.6 28 8.8 
19 1 0.3 9 2.8 3 0.9 1 0.3 2 0.6 2 0.6 18 5.7 
20 - - 1 0.3 1 0.3 2 0.6 - - 1 0.3 5 1.6 

N 17 141 49 40 49 22 318 Total 
% 5.3 44.3 15.4 12.6 15.4 6.9 100.0 

 

 

4.2.3. Sexo por idade 

 

No Quadro 4.4 encontra-se descrita a distribuição dos sujeitos inquiridos em função 

da variável sexo por idade. Verifica-se que a maioria dos respondentes do sexo masculino 

tem idades compreendidas entre os 21 e os 35 anos (23.9% da totalidade da amostra). Os 

respondentes do sexo feminino distribuem-se de forma mais homogénea pelos diferentes 

intervalos etários considerados, embora a maioria se concentre nos escalões etários 

compreendidos entre os 21 e 30 anos (27.7%) e os 41 e 50 anos (11.6%). 
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Quadro 4.4 

Distribuição dos sujeitos em função do sexo e da idade 
 

Masculino Feminino Total Função – Categorias 
n % n % n % 

< 20 anos 6 1.9 11 3.5 17 5.3 
21 – 30 anos 53 16.7 88 27.7 141 44.3 
31 – 35 anos 23 7.2 26 8.2 49 15.4 
36 – 40 anos 11 3.5 29 9.1 40 12.6 
41 – 50 anos 12 3.8 37 11.6 49 15.4 
> 50 anos 8 2.5 14 4.4 22 6.9 

N 113 205 318 Total 
% 35.5 64.5 100.0 

 

 

4.2.4. Antiguidade 

 

A distribuição dos respondentes em função da variável antiguidade (avaliada 

através da questão “há quanto tempo trabalha nesta empresa?”) encontra-se descrita no 

Quadro 4.5. Constata-se que 21.1% dos inquiridos trabalha no mesmo hotel há mais de 5 e 

menos de 10 anos, sendo este o intervalo considerado com maior representação na amostra 

global. Seguem-se os intervalos “1 a 3 anos”, “3 a 5 anos” e “6 meses a um ano” com uma 

representação de 19.2%, 17.6% e 17%, respectivamente. Acrescente-se ainda que 10.1% 

dos respondentes trabalha no mesmo hotel há menos de 6 meses e 15.1% há mais de 10 

anos. 
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Quadro 4.5  

Distribuição dos sujeitos em função da antiguidade no hotel 

 

Há quanto tempo trabalha neste hotel? 
> 6 meses 6 meses – 1 ano 1 – 3 anos 3 – 5 anos 5 – 10 anos > 10 anos Total Hotel 
n % n % n % n % n % n % n % 

1 - - - - - - 3 0.9 - - 5 1.6 8 2.5 
2 5 1.6 2 0.6 9 2.8 4 1.3 8 2.5 - - 28 8.8 
3 2 0.6 9 2.8 - - - - - - - - 11 3.5 
4 - - 3 0.9 3 0.9 2 0.6 4 1.3 3 0.9 15 4.7 
5 3 0.9 2 0.6 3 0.9 8 2.5 2 0.6 15 4.7 33 10.4
6 - - 1 0.3 5 1.6 3 0.9 2 0.6 - - 11 3.5 
7 - - 2 0.6 3 0.9 5 1.6 1 0.3 1 0.3 12 3.8 
8 1 0.3 6 1.9 2 0.6 3 0.9 2 0.6 1 0.3 15 4.7 
9 1 0.3 - - 2 0.6 4 1.3 - - - - 7 2.2 

10 1 0.3 2 0.6 5 1.6 4 1.3 1 0.3 - - 13 4.1 
11 2 0.6 5 1.6 4 1.3 8 2.5 21 6.6 - - 40 12.6
12 1 0.3 1 0.3 5 1.6 - - 5 1.6 - - 12 3.8 
13 3 0.9 1 0.3 2 0.6 2 0.6 1 0.3 3 0.9 12 3.8 
14 4 1.3 4 1.3 6 1.9 1 0.3 2 0.6 1 0.3 18 5.7 
15 1 0.3 5 1.6 1 0.3 - - 2 0.6 - - 9 2.8 
16 - - 1 0.3 1 0.3 2 0.6 1 0.3 4 1.3 9 2.8 
17 2 0.6 2 0.6 - - 4 1.3 5 1.6 1 0.3 14 4.4 
18 5 1.6 4 1.3 4 1.3 2 0.6 6 1.9 7 2.2 28 8.8 
19 1 0.3 4 1.3 6 1.9 1 0.3 2 0.6 4 1.3 18 5.7 
20 - - - - - - - - 2 0.6 3 0.9 5 1.6 

N 32 54 61 56 67 48 318 Total 
% 10.1 17.0 19.2 17.6 21.1 15.1 100.0 

 

 

4.2.5. Experiência prévia 

 

A análise relativa à experiência profissional dos participantes permite constatar que 

a maioria dos inquiridos (58.8%) detém uma experiência prévia de trabalho noutras 

empresas, enquanto que os restantes (41.2%) possuem apenas como experiência 

profissional o trabalho desenvolvido na organização onde trabalhavam aquando da recolha 

de dados (cf. Quadro 4.6). 
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Quadro 4.6 

Distribuição dos sujeitos em função da experiência prévia noutros hotéis 

 

Já trabalhou noutros hotéis? 
Sim Não 

Total Hotel 
n % n % n % 

1 6 1.9 2 0.6 8 2.5 
2 14 4.4 14 4.4 28 8.8 
3 3 0.9 8 2.5 11 3.5 
4 9 2.8 6 1.9 15 4.7 
5 21 6.6 12 3.8 33 10.4 
6 6 1.9 5 1.6 11 3.5 
7 6 1.9 6 1.9 12 3.8 
8 4 1.3 11 3.5 15 4.7 
9 1 0.3 6 1.9 7 2.2 

10 9 2.8 4 1.3 13 4.1 
11 27 8.5 13 4.1 40 12.6 
12 9 2.8 3 0.9 12 3.8 
13 10 3.1 2 0.6 12 3.8 
14 11 3.5 7 2.2 18 5.7 
15 7 2.2 2 0.6 9 2.8 
16 5 1.6 4 1.3 9 2.8 
17 10 3.1 4 1.3 14 4.4 
18 18 5.7 10 3.1 28 8.8 
19 7 2.2 11 3.5 18 5.7 
20 4 1.3 1 0.3 5 1.6 

N 187 131 318 Total 
% 58.8 41.2 100.0 

 

 

4.2.6. Função 

 

No que respeita à função exercida pelos sujeitos9 (cf. Quadro 4.7), a distribuição é 

ilustrativa da concentração do maior número de indivíduos na função “técnico(a)” (46.1%). 

Saliente-se ainda que, por ordem decrescente, os restantes indivíduos se encontram 

repartidos pelas funções de “chefe de secção/chefias intermédias” (6.7%), 

“director(a)/gestor(a)” (6%) e “administrativo(a)/ecónomo(a)” (1.4%). Um número ainda 

considerável de respondentes (39.7%) encontra-se distribuído por “outras funções”. 

 

 

 
 

                                                 
      9 Nesta questão foram consideradas as respostas de 282 participantes (88.7% da amostra), na medida em 
que se verificou uma percentagem de não-respostas de 11.3% (36 sujeitos). 
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Quadro 4.7 

Distribuição dos sujeitos por função  
 

Função  

Director(a)/ 
gestor(a) 

Chefe secção 
(chefias 

intermédias) 

Admin.(a)/ 
ecónomo(a) Técnico(a) Outras Total Hotel 

n % n % n % n % n % n % 
1 1 0.4 - - - - 1 0.4 5 1.8 7 2.5 
2 1 0.4 4 1.4 - - 14 5.0 7 2.5 26 9.2 
3 - - - - - - 5 1.8 5 1.8 10 3.5 
4 - - 1 0.4 - - 7 2.5 5 1.8 13 4.6 
5 1 0.4 5 1.8 1 0.4 12 4.3 12 4.3 31 11.0 
6 1 0.4 - - 1 0.4 5 1.8 3 1.1 10 3.5 
7 1 0.4 2 0.7 - - 5 1.8 3 1.1 11 3.9 
8 1 0.4 - - - - 6 2.1 7 2.5 14 5.0 
9 1 0.4 - - - - 2 0.7 4 1.4 7 2.5 

10 1 0.4 - - - - 2 0.7 6 2.1 9 3.2 
11 1 0.4 1 0.4 1 0.4 14 5.0 15 5.3 32 11.3 
12 1 0.4 2 0.7 - - 2 0.7 4 1.4 9 3.2 
13 - - - - - - 3 1.1 6 2.1 9 3.2 
14 1 0.4 - - - - 12 4.3 3 1.1 16 5.7 
15 - - - - - - 5 1.8 3 1.1 8 2.8 
16 1 0.4 - - - - 5 1.8 2 0.7 8 2.8 
17 2 0.7 1 0.4 - - 9 3.2 2 0.7 14 5.0 
18 1 0.4 2 0.7 1 0.4 8 2.8 14 5.0 26 9.2 
19 1 0.4 - - - - 10 3.5 6 2.1 17 6.0 
20 1 0.4 1 0.4 - - 3 1.1 - - 5 1.8 

N 17 19 4 130 112 282 Total 
% 6.0 6.7 1.4 46.1 39.7 100.0 

 

 

4.2.7. Sexo por função 

 

Analisadas a distribuição dos respondentes tendo em consideração o sexo e a 

função exercida10 (cf. Quadro 4.8), verifica-se que a função de “direcção/gestão” é 

maioritariamente exercida por indivíduos do sexo masculino. Já no que diz respeito às 

chefias intermédias/chefes de secção, as mulheres estão ligeiramente mais representadas do 

que os homens (3.9% das mulheres comparativamente a 2.8% dos homens). Nas funções 

de “administração/economato” e “técnico(a)” encontramos percentagens equitativas de 

indivíduos do sexo masculino e feminino. 

                                                 
      10 Nesta questão foram tratados os dados relativos a 282 (88.7%) dos inquiridos pois importava que 
respondessem simultaneamente às questões “sexo” e “função”. Registou-se portanto uma percentagem de 
não-respostas de 11.3% (36 sujeitos).  
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Quadro 4.8 

Distribuição dos sujeitos em função do sexo por função 
 

Masculino Feminino Total Função – Categorias 
n % n % n % 

Director(a)/gestor(a) 14 5.0 3 1.1 17 6.0 
Chefe de secção (chefias intermédias) 8 2.8 11 3.9 19 6.7 
Administrativo(a)/ecónomo(a) 2 0.7 2 0.7 4 1.4 
Técnico(a) 65 23.0 65 23.0 130 46.1 
Outras 16 5.7 96 34.0 102 39.7 

N 105 177 282 Total 
% 37.2 62.8 100.0 

 

 

4.2.8. Departamento 

 

Da mesma forma, na distribuição dos sujeitos inquiridos em função do 

departamento ou área funcional em que se inserem11, de que damos conta no Quadro 4.9, 

verifica-se que a maioria (29.9%) trabalha nos “andares (lavagem/limpeza)” e na 

“recepção” (27.5%) dos hotéis em que estão inseridos. Com uma percentagem de 19.9% 

dos respondentes encontra-se a área de “restaurante/bar”, seguida da “direcção/gestão (8%) 

e da “cozinha/pastelaria” (10%). Saliente-se que uma percentagem de 4.8% dos sujeitos 

inquiridos trabalha na área de “administração/economato”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
      11 Na análise a esta questão foram consideradas as respostas de 251 participantes (correspondentes a 
78.9% da amostra), tendo-se verificado uma percentagem de não-respostas de 21.1% (67 sujeitos). 
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Quadro 4.9 

Distribuição dos sujeitos em função do departamento 
 

Departamento 
Direcção/ 

gestão Recepção Restaurante/
bar 

Andares 
(lav./limpeza)

Admin./ 
economato 

Cozinha/ 
pastelaria Total Hotel 

n % n % n % n % n % n % n % 
1 1 0.4 1 0.4 - - - - - - - - 2 0.8 
2 1 0.4 7 2.8 8 3.2 2 0.8 3 1.2 - - 21 8.4 
3 - - 2 0.8 2 0.8 5 2.0 - - - - 9 3.6 
4 - - 4 1.6 2 0.8 2 0.8 - - 2 0.8 10 4.0 
5 2 0.8 4 1.6 6 2.4 12 4.8 - - 3 1.2 27 10.8
6 1 0.4 4 1.6 - - 1 0.4 1 0.4 2 0.8 9 3.6 
7 1 0.4 3 1.2 5 2.0 2 0.8 - - - - 11 4.4 
8 1 0.4 4 1.6 3 1.2 6 2.4 - - - - 14 5.6 
9 1 0.4 4 1.6 - - 2 0.8 - - - - 7 2.8 

10 1 0.4 4 1.6 1 0.4 3 1.2 - - 2 0.8 11 4.4 
11 1 0.4 3 1.2 8 3.2 13 5.2 - - 8 3.2 33 13.1
12 1 0.4 3 1.2 - - 2 0.8 - - 1 0.4 7 2.8 
13 - - 2 0.8 - - 3 1.2 - - - - 5 2.0 
14 1 0.4 4 1.6 4 1.6 6 2.4 - - - - 15 6.0 
15 - - 4 1.6 1 0.4 - - - - - - 5 2.0 
16 2 0.8 3 1.2 - - 1 0.4 1 0.4 1 0.4 8 3.2 
17 2 0.8 5 2.0 1 0.4 4 1.6 - - 1 0.4 13 5.2 
18 1 0.4 3 1.2 4 1.6 7 2.8 4 1.6 4 1.6 23 9.2 
19 1 0.4 5 2.0 4 1.6 3 1.2 3 1.2 1 0.4 17 6.8 
20 2 0.8 - - 1 0.4 1 0.4 - - - - 4 1.6 

N 20 69 50 75 12 25 251 Total 
% 8.0 27.5 19.9 29.9 4.8 10.0 100.0 

 

 

4.2.9. Sexo por departamento  

 

Considerando agora a distribuição dos participantes em função do sexo e do 

departamento em que se inserem12 (cf. Quadro 4.10), verifica-se igualmente a 

predominância do sexo masculino na área da “direcção/gestão”, bem como na área de 

“restaurante/bar” (13.5% de homens contra 6.4% de mulheres). As diferenças entre sexos 

são especialmente evidentes na área de “andares (lavagem/limpeza), onde se constata a 

primazia dos indivíduos do sexo feminino (27.9% de mulheres comparativamente a 2% de 

homens). Para além desta, também nas áreas de “recepção” e “cozinha/pastelaria” se 

verifica uma predominância de sujeitos do sexo feminino. Por fim, na área de 

                                                 
      12 No que respeita ao “sexo por departamento”, foram analisadas as respostas de 251 participantes 
(78.9%), o que corresponde a uma percentagem de não-respostas simultâneas às questões “sexo” e 
“departamento” de 21.1% (67 sujeitos). 
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“administração/economato”, as diferenças entre sexos não são tão evidentes, muito embora 

a percentagem de homens seja superior. 

 

 
Quadro 4.10 

Distribuição dos sujeitos em função do sexo e do departamento 
 

Masculino Feminino Total Departamento – Categorias 
n % n % n % 

Direcção/gestão 15 6.0 5 2.0 20 8.0 
Recepção 27 10.8 42 16.7 69 27.5 
Restaurante/bar 34 13.5 16 6.4 50 19.9 
Andares (lavandaria/limpeza) 5 2.0 70 27.9 75 29.9 
Administração/economato 8 3.2 4 1.6 12 4.8 
Cozinha/pastelaria 7 2.8 18 7.2 25 10.0 

N 96 155 251 Total 
% 38.2 61.8 100.0 

 

 

4.2.10. Tempo na função 

 

O Quadro 4.11 explicita a distribuição dos sujeitos no que respeita ao tempo na 

função, verificando-se que 23% dos participantes exercem a mesma função num intervalo 

temporal que se situa entre os 5 e os 10 anos, 20.1% exercem a mesma função há mais de 3 

e menos de 5 anos, 19.2% há mais do que 1 e há menos do que 3 anos, enquanto que 

16.7% ocupam a mesma posição há mais de 10 anos. Apenas 12.3% dos respondentes 

exerce a mesma função há mais de 6 meses e menos e 1 ano e 8.8% há menos de 6 meses. 
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Quadro 4.11 

Distribuição dos sujeitos por tempo na função 
 

Há quanto tempo desempenha esta função? 
> 6 meses 6 meses – 1 ano 1 – 3 anos 3 – 5 anos 5 – 10 anos > 10 anos Total Hotel 
n % n % n % n % n % n % n % 

1 - - - - - - 3 0.9 - - 5 1.6 8 2.5 
2 7 2.2 2 0.6 3 0.9 6 1.9 9 2.8 1 0.3 28 8.8 
3 2 0.6 3 0.9 2 0.6 3 0.9 1 0.3 - - 11 3.5 
4 - - 2 0.6 4 1.3 2 0.6 4 1.3 3 0.9 15 4.7 
5 1 0.3 1 0.3 7 2.2 4 1.3 6 1.9 14 4.4 33 10.4
6 - - 1 0.3 3 0.9 5 1.6 2 0.6 - - 11 3.5 
7 - - 2 0.6 2 0.6 5 1.6 2 0.6 1 0.3 12 3.8 
8 - - 3 0.9 5 1.6 4 1.3 2 0.6 1 0.3 15 4.7 
9 1 0.3 - - 2 0.6 3 0.9 1 0.3 - - 7 2.2 

10 2 0.6 2 0.6 5 1.6 3 0.9 1 0.3 - - 13 4.1 
11 2 0.6 5 1.6 5 1.6 211 3.5 14 4.4 3 0.9 40 12.6
12 4 0.3 1 0.3 5 1.6 - - 4 1.3 1 0.3 12 3.8 
13 2 0.6 1 0.3 1 0.3 2 0.6 1 0.3 5 1.6 12 3.8 
14 4 1.3 4 1.3 4 1.3 - - 5 1.6 1 0.3 18 5.7 
15 1 0.3 3 0.9 3 0.9 - - 2 0.6 - - 9 2.8 
16 - - - - 1 0.3 2 0.6 3 0.9 3 0.9 9 2.8 
17 2 0.6 2 0.6 - - 4 1.3 5 1.6 1 0.3 14 4.4 
18 2 0.6 4 1.3 3 0.9 6 1.9 7 2.2 6 1.9 28 8.8 
19 1 0.3 3 0.9 6 1.9 1 0.3 2 0.6 5 1.6 18 5.7 
20 - - - - - - - - 2 0.6 3 0.9 5 1.6 

N 28 39 61 64 73 53 318 Total 
% 8.8 12.3 19.2 20.1 23.0 16.7 100.0 

 

 

4.2.11. Habilitações literárias 

 

A análise dos dados ilustrados no Quadro 4.12 permite constatar que, em termos de 

habilitações literárias, a maioria (37.7%) dos sujeitos inquiridos possui um nível 

habilitacional que se situa entre o 10º e o 12º anos de escolaridade. Verificamos ainda que 

uma percentagem de 17% possui do 7º ao 9º anos e que 16.4% possuem o 5º ou o 6º anos 

de escolaridade. Por fim, note-se que 15.4% dos respondentes não ultrapassa o ensino 

primário (4º ano) e que, no que respeita a habilitações académicas de nível superior, 6.3% 

é detentor de um grau de bacharelato e 7.2% possui um grau de licenciatura.  
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Quadro 4.12 

Distribuição dos sujeitos em função das habilitações literárias 
 

Habilitações literárias 
0 - 4º ano 5º - 6º ano 7º - 9º ano 10º - 12º ano Bacharelato Licenciatura13 Total Hotel 
n % n % n % n % n % n % n % 

1 4 1.6 2 0.6 - - 1 0.3 1 0.3 - - 8 2.5 
2 1 0.3 2 0.6 4 1.3 14 4.4 4 1.3 3 0.9 28 8.8 
3 - - 2 0.6 2 0.6 5 1.6 2 0.6 - - 11 3.5 
4 3 0.9 5 1.6 1 0.3 4 1.3 1 0.3 1 0.3 15 4.7 
5 11 3.5 2 0.6 5 1.6 9 2.8 2 0.6 4 1.3 33 10.4
6 1 0.3 1 0.3 1 0.3 5 1.6 2 0.6 1 0.3 11 3.5 
7 1 0.3 2 0.6 3 0.9 5 1.6 - - 1 0.3 12 3.8 
8 1 0.3 3 0.9 3 0.6 6 1.9 2 0.6 - - 15 4.7 
9 - - 1 0.3 1 0.3 4 1.3 1 0.3 - - 7 2.2 

10 3 0.9 3 0.9 - - 5 1.6 - - 2 0.6 13 4.1 
11 8 2.5 10 3.1 9 2.8 9 2.8 2 0.6 2 0.6 40 12.6
12 - - 1 0.3 3 0.9 7 2.2 - - 1 0.3 12 3.8 
13 2 0.6 2 0.6 2 0.6 5 1.6 - - 1 0.3 12 3.8 
14 1 0.3 1 0.3 5 1.6 8 2.5 - - 3 0.9 18 5.7 
15 2 0.6 1 0.3 2 0.6 3 0.9 - - 1 0.3 9 2.8 
16 1 0.3 - - - - 7 2.2 1 0.3 - - 9 2.8 
17 1 0.3 5 1.6 1 0.3 6 1.9 - - 1 0.3 14 4.4 
18 9 2.8 4 1.3 4 1.3 8 2.5 2 0.6 1 0.3 28 8.8 
19 - - 5 1.6 6 1.9 7 2.2 - - - - 18 5.7 
20 - - - - 2 0.6 2 0.6 - - 1 0.3 5 1.6 

n 49 52 54 120 20 23 318 Total 
% 15.4 16.4 17.0 37.7 6.3 7.2 100.0 

 

 

4.2.12. Sexo por habilitações literárias 

 

No que concerne à distribuição dos sujeitos em função da variável sexo por 

habilitações literárias (cf. Quadro 4.13), verifica-se uma predominância de indivíduos do 

sexo feminino no conjunto dos colaboradores que possuem o primeiro (1º ao 4º anos de 

escolaridade) e segundo ciclos ciclo do ensino básico (5º e 6º anos de escolaridade). 

Também nas categorias do 7º ao 9º anos e do 10º ao 12º anos de escolaridade constatamos 

a primazia do sexo feminino, muito embora a discrepância seja inferior do que a verificada 

nos dois primeiros escalões. Acrescente-se, ainda, que os homens se destacam enquanto 

detentores do grau de bacharelato. Por fim, encontramos um número muito semelhante de 

homens e mulheres detentores do grau de licenciatura. 

                                                 
      13 Na categoria “licenciatura” foram incluídos dois participantes que possuíam como habilitações 
literárias uma pós-graduação e um mestrado, respectivamente. 
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Quadro 4.13 

Distribuição dos sujeitos em função do sexo e das habilitações literárias 
 

Masculino Feminino Total Função – Categorias 
n % n % n % 

1º – 4º ano 8 2.5 41 12.9 49 15.4 
5º – 6º 6 1.9 46 14.5 52 16.4 
7º – 9º 24 7.5 30 9.4 54 17.0 
10º – 12º 51 16.0 69 21.7 120 37.7 
Bacharelato 13 4.1 7 2.2 20 6.3 
Licenciatura 11 3.4 12 3.8 23 7.2 

N 113 205 318 Total 
% 35.5 64.5 100.0 

 

 

4.2.13. Habilitações literárias por função 

 

No Quadro 4.14 apresenta-se a distribuição dos sujeitos inquiridos considerando as 

habilitações literárias e a função por eles exercida14. Assim, verifica-se que é ao nível da 

“direcção/gestão”, dos “técnicos(as)” e “noutras funções”, que se enquadram os indivíduos 

detentores de um grau académico mais elevado. É também nestas duas últimas categorias 

que encontramos o maior número de indivíduos detentores de um nível de instrução 

inferior ao 7º ano de escolaridade. No entanto, note-se que a grande maioria de técnicos e 

de pessoal distribuído por outras funções possui um grau de habilitações entre o 7º e o 9º 

ano de escolaridade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
      14 Nesta análise (habilitações literárias por função) consideraram-se as respostas de 282 participantes 
(88.7%), tendo sido verificada uma taxa de não-respostas de 11.3% (161 sujeitos inquiridos). 
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Quadro 4.14 

Distribuição dos sujeitos por habilitações literárias e por função 
 

0 – 4º 5º – 6º 7º – 9º 10º – 12º Bacharelato Licenciatura Total Funções 
n % n % n % n % n % n % n % 

Director(a) /gestor(a) - - - - 3 1.1 2 0.7 7 2.5 5 1.8 17 6.0 
Chefia de secção 1 0.4 3 1.1 5 1.8 8 2.8 - - 2 0.7 19 6.7 
Admin.(a)/ecónomo - - - - 2 0.7 2 0.7 - - - - 4 1.4 
Técnico(a) 10 3.5 14 5.0 19 6.7 67 23.8 9 3.2 11 3.9 130 46.1
Outras 32 11.3 29 10.3 20 7.1 29 10.3 2 0.7 - - 112 39.7

N 43 46 49 108 18 18 282 Total 
% 15.2 16.3 17.4 38.3 6.4 6.4 100.0 

 

 

 

5. Instrumento 

 

Conforme já explicitámos (cf. ponto 2 do presente capítulo) adoptou-se para o 

presente estudo um instrumento – Questionário de gestão do conhecimento (GC) - 

elaborado por Cardoso (2003) que consta do Anexo 1. 

Para a aplicação do referido instrumento tomámos em consideração as 

recomendações de Hill e Hill (2000), relativamente ao estudo preliminar que é necessário 

efectuar quando se pretende aplicar um questionário já existente a uma amostra retirada de 

um universo diferente daquele para o qual o mesmo foi desenvolvido. Assim, houve 

necessidade de efectuar ligeiras adaptações, em termos da linguagem adoptada, ao 

contexto organizacional a que se destina – organizações do sector hoteleiro (cf. Anexo 2).  

O referido instrumento é composto por três partes: 

1 – Introdução, onde são explicitados os objectivos, a natureza e o âmbito do 

estudo, bem como a garantia da confidencialidade e do anonimato. 

2 – Escala de avaliação da gestão do conhecimento, composta por um conjunto de 

56 itens a classificar segundo cinco opções de resposta (neste Hotel…) 1 – nunca se 

aplica; 2 – aplica-se pouco; 3 – aplica-se moderadamente; 4 – aplica-se muito; 5 – aplica-

se totalmente.  

3 – Variáveis socio-demográficas, conjunto de questões relativo à caracterização 

dos sujeitos inquiridos nas organizações hoteleiras estudadas. 

No capítulo seguinte descreveremos pormenorizadamente o instrumento utilizado. 
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6. Procedimento adoptado ao nível da recolha de dados 

 

Iniciámos o nosso trabalho com um primeiro contacto com os elementos 

pertencentes à gestão de topo (Directores) das organizações hoteleiras que pretendíamos 

estudar. Este contacto foi feito por escrito através de um ofício em que se apresentava o 

estudo e se solicitava autorização e colaboração para a passagem dos questionários. 

Em todos os casos foram posteriormente efectuados contactos pessoais, tendentes a 

facilitar a nossa actuação dentro das referidas organizações. Esses contactos foram, ainda, 

aproveitados para obter dados que nos permitissem caracterizar sumariamente a amostra 

em termos organizacionais, bem como para aprofundar o conhecimento que detínhamos 

deste contexto organizacional específico. 

Após a concordância da direcção das organizações em colaborar no estudo, os 

questionários foram distribuídos pessoalmente. Esta aplicação directa apresenta algumas 

vantagens como a oportunidade de estabelecer uma relação com os respondentes, explicar 

o objectivo do estudo, garantir a confidencialidade e o anonimato das respostas e diminuir, 

assim, as resistências naturais às respostas. Na maioria das situações, os questionários não 

foram respondidos de imediato, por questões inerentes às actividades dos sujeitos, pelo que 

se exigia novo contacto para a sua recolha. 

A distribuição e recolha dos questionários decorreu entre Dezembro de 2003 e 

Fevereiro de 2004, em função da disponibilidade dos serviços das organizações 

envolvidas. 

 

 

 

7. Considerações acerca do tratamento estatístico dos dados 

 

Para efectuar o tratamento estatístico dos dados, utilizámos o Statistic Program for 

Social Sciences (SPSS), versão11.0 para o sistema operativo Windows. 

Efectuámos uma análise da consistência interna da escala utilizada, com cálculo do 

alpha de Cronbach, para verificação da fidelidade da medida utilizada, dada a adaptação a 

um contexto diferente daquele para o qual o instrumento havia sido originalmente 

construído e validado. 
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Foi realizada uma análise factorial em componentes principais (ACP) para o estudo 

da dimensionalidade do instrumento de medida utilizado e a estimação da fiabilidade das 

dimensões encontradas, através do alpha de Cronbach. 

Realizaram-se ainda análises multivariadas da variância para o estudo da influência 

de um conjunto de variáveis socio-demográficas na percepção dos participantes quanto ao 

grau de aplicabilidade da gestão do conhecimento às organizações hoteleiras estudadas. 

As técnicas estatísticas mencionadas serão objecto de explicação detalhada nos 

capítulos seguintes, onde efectuaremos a análise e interpretação dos resultados obtidos com 

a aplicação do instrumento ao contexto organizacional em estudo. 

 

 

 

Sumário 

 
Neste capítulo apresentámos os objectivos que nortearam a realização do estudo 

empírico desenvolvido. Foram também apresentados quer a metodologia, quer os 

procedimentos adoptados para a sua concretização. Caracterizámos a amostra a estudar, 

explicitámos o modo como foi administrado o questionário utilizado na investigação, bem 

como tecemos algumas considerações acerca do tratamento estatístico dos dados. 

O próximo capítulo será dedicado ao instrumento de medida utilizado na 

investigação empírica realizada, sua adaptação e estudos de validade e fiabilidade. 
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CAPÍTULO V 
 

ADAPTAÇÃO E AVALIAÇÃO 

DAS QUALIDADES PSICOMÉTRICAS DO GC 

 

 

 

O primeiro objectivo que norteou a realização do presente estudo empírico foi a 

adaptação e validação do Questionário de gestão do conhecimento (GC) para uma amostra 

do sector hoteleiro. 

Dele damos conta neste capítulo onde começaremos por referir, de forma sumária, 

o processo de construção do Questionário de gestão do conhecimento (GC), uma vez que o 

mesmo não é da nossa autoria, tendo sido construído por Cardoso (2003), como já 

referimos no Capítulo III desta dissertação.  

Apresentaremos, também, a adaptação efectuada, bem como os estudos realizados 

para avaliar as suas qualidades psicométricas, designadamente, a sua validade (de conteúdo 

e de constructo) e fiabilidade (consistência interna global e das suas dimensões) a fim de 

garantir, com um grau de confiança aceitável, a validade deste instrumento de medida.  
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De um modo sucinto, apresentaremos, ainda, a análise comparativa dos resultados 

obtidos com a aplicação do GC aos sectores industrial, autárquico e hoteleiro. 

 

 

 

1. Construção do GC e sua validade de conteúdo 
 

Para além de decorrer do modelo teórico desenvolvido sobre a gestão do 

conhecimento, o GC foi elaborado por Cardoso (2003) tendo ainda em consideração os 

resultados obtidos na análise de conteúdo realizada aos elementos recolhidos num conjunto 

de entrevistas a gestores de topo de organizações industriais. 

 

 

Etapa 1 (entrevistas) 

 

A autora verificou que o conceito de “gestão do conhecimento” começa a integrar a 

prática discursiva dos entrevistados através de informação proveniente, sobretudo, da 

leitura de revistas da especialidade. Os entrevistados sentem necessidade de gerir o 

conhecimento em prol dos objectivos organizacionais, atribuindo-lhe acrescida 

importância, pois têm consciência que, por vezes, departamentos e estruturas funcionais 

distintos aprendem coisas diferentes, havendo, por isso, necessidade de “concertar” e 

orientar o aprendido, no sentido em que “este deve ser posto em prática”. 

A gestão do conhecimento é considerada instrumental, na medida em que permite 

que o conhecimento percorra toda a organização, que todos os actores organizacionais 

tenham uma visão mais abrangente e sistémica, promovendo, inclusivamente, a melhoria 

da qualidade do seu trabalho. 

A atribuição de sentido ao conceito de gestão do conhecimento resulta da 

associação à gestão que os próprios fazem do seu conhecimento, bem como das 

competências a partir dele geradas, no sentido da sua rendibilização face às necessidades 

organizacionais. 

Foi identificado um conjunto de práticas ou actividades relacionadas com o 

conhecimento, categorizadas em torno dos processos de partilha e disseminação, 

criação/aquisição e memorização. O processo de partilha e disseminação do conhecimento 
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(necessidade de disponibilizar e partilhar informações, conhecimentos e aprendizagens 

para evitar a prática recorrente de erros e de se expandirem as “boas práticas”) é o que 

emerge mais vulgarmente associado ao conceito de gestão do conhecimento e o que mais 

preocupava os entrevistados. É enfatizada a importância de um clima de abertura a novas 

ideias e que promova o contacto diário presencial entre os recursos humanos (fundamental 

para a concretização do processo de partilha), uma vez que estes são considerados os 

principais veículos de transmissão do conhecimento. Foi referido, também, o papel 

essencial das chefias intermédias. No âmbito do processo de criação/aquisição do 

conhecimento, as preocupações orientam-se, maioritariamente, para a formação indiciando 

tratar-se do processo que é percepcionado pelos sujeitos como principal fonte de 

criação/aquisição de conhecimento. Constata-se, ainda, que o valor atribuído à 

criação/aquisição de conhecimento, surge associado à instrumentalidade do conhecimento 

a adquirir sendo, por isso, considerada como critério determinante da sua aquisição. Entre 

os meios indispensáveis à criação/aquisição do conhecimento são enfatizadas algumas 

actividades tais como: divulgação das diversas fontes de informação relevante a todos os 

actores organizacionais, a sua participação em eventos diversos (sessões de apresentação, 

de sensibilização, colóquios/seminários) e a consulta de revistas da especialidade, com o 

intuito de melhorar e adaptar permanentemente os conhecimentos 

individuais/organizacionais de base. Por último, fazem uma alusão, ainda que implícita, ao 

processo de recuperação do conhecimento através da nomeação e referenciação da 

memória organizacional como forma de armazenar conhecimento importante que deve 

estar disponível para o uso dos actores organizacionais que dele necessitem. 

 

 

Etapa 2 (versão prévia do GC) 

 

Cardoso (2003) elaborou os itens do GC sustentando-se quer nos resultados obtidos 

a partir da análise de conteúdo às entrevistas realizadas, que, sinteticamente, acabámos de 

apresentar, quer nos diversos processos que integram o modelo de gestão do conhecimento 

que operacionalizou (cf. Capítulo III), designadamente: (a) criação e aquisição do 

conhecimento (interna e externa); (b) atribuição de sentido; (c) partilha e disseminação 

(intencional e não intencional); (d) memória organizacional (interna — intencional e tácita 
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— e externa); (e) recuperação (controlada e automática); e (f) orientação cultural para o 

conhecimento. Na construção desta escala não considerou os itens relacionados com o 

processo de medição do conhecimento, dada a sua não aplicabilidade à realidade a estudar.  

A autora elaborou o questionário apoiada nos processos acima referidos o que lhe 

permitiu diversificar, tanto quanto possível, o conteúdo dos itens elaborados, e, assim, 

respeitar as indicações de diversos autores (e.g., Czaja & Blair, 1996; Fink & Kosecoff, 

1985; Ghiglione & Matalon, 1997; Hill & Hill, 2000). 

Uma vez que era preocupação da autora construir itens de fácil leitura e 

compreensão (Czaja & Blair, 1996 Cit in Cardoso, 2003), optou por os elaborar sob a 

forma de afirmações. Foi tida em consideração a sua significação para os sujeitos a quem 

se destinavam, a tradução, tanto quanto possível, do seu contexto profissional quotidiano, a 

parcimónia, a não inclusão de terminologia técnica ou de juízos de valor e que não 

houvesse enviesamento das respostas dos sujeitos originado pela construção frásica e 

terminologia adoptada. Foi escolhida uma escala de Likert de cinco opções de resposta, na 

medida em que se trata do número recomendado por Hill e Hill (2000) nas circunstâncias 

agora referidas.  

Para que os respondentes caracterizassem a organização onde trabalhavam no 

respeitante aos diferentes processos relacionados com a gestão do conhecimento, a autora 

adoptou uma escala de resposta onde a expressão nuclear é “aplica-se”, por ser esta a 

forma que mais facilmente conduziria os sujeitos à associação requerida entre as diferentes 

afirmações e os diferentes contextos organizacionais (aplica-se nesta empresa, não se 

aplica). A versão prévia da escala GC ficou constituída por 56 itens (11 deles invertidos), 

com cinco opções de resposta.  

 

 

Etapa 3 (pré-teste do GC) 

 

Preliminarmente ao pré-teste, a autora submeteu a versão prévia do questionário à 

consideração de dois investigadores, de quem obteve a apreciação crítica relativamente ao 

constructo teórico que os itens pretendem medir, de acordo com as recomendações de Fink 

e Kosecoff (1985). 
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Seguidamente procedeu, seguindo as orientações de Hill e Hill, (2000), à 

verificação da adequação e compreensibilidade dos itens construídos, da escala de resposta 

adoptada, bem como da própria estrutura global do questionário à população a estudar. De 

acordo com Ghiglione e Matalon (1979, Cit in op.cit), a autora realizou o pré-teste, tendo, 

numa primeira fase, aplicado o questionário a um grupo de dez pessoas com funções 

desempenhadas em diferentes áreas organizacionais e com responsabilidades 

diferenciadas, e na segunda aplicado o questionário indistintamente a cinquenta 

colaboradores da mesma organização, com o objectivo de avaliar a sua adequação a um 

número mais alargado de pessoas e efectuar uma análise simples dos dados recolhidos. 

Os resultados da primeira fase do trabalho levaram à alteração das opções de 

resposta relativas aos graus 1 (nunca se aplica) e 5 (aplica-se totalmente), uma vez que 

estas tendiam a não ser seleccionadas por serem consideradas demasiado restritivas. 

Assim, e face a esta constatação, a autora procedeu à sua alteração, tendo optado pela 

seguinte formulação: quase nunca se aplica para o grau 1 e aplica-se quase totalmente 

para o grau 5. 

A versão final da escala de resposta do GC, e que foi a utilizada na segunda fase do 

pré-teste, é a seguinte: (nesta empresa…) 1 – quase nunca se aplica; 2 – aplica-se pouco; 3 

– aplica-se moderadamente; 4 – aplica-se muito; e 5 – aplica-se quase totalmente.  

Os sujeitos inquiridos consideraram o questionário globalmente acessível, tendo 

referido apenas algumas dificuldades em responder aos itens invertidos. Tendo procedido, 

de seguida, a uma análise simples dos dados recolhidos, verificou que os sujeitos 

respondiam à globalidade dos itens da escala, que as respostas dadas se distribuíam pelas 

cinco opções de resposta, verificando-se que os sujeitos tendiam a seleccionar diferentes 

opções de resposta para o mesmo item. 

O balanço global dos resultados obtidos com o pré-teste do GC conduziu a autora a 

manter a sua estrutura prévia e a não excluir nenhum dos 56 itens. 

Ao instrumento elaborado por Cardoso (2003) efectuámos algumas ligeiras 

adaptações de linguagem ao contexto organizacional a que se destina — organizações 

hoteleiras (cf. Quadro 5.1). Para efectuar essas adaptações socorremo-nos de um perito 

com vastos conhecimentos neste sector. Tivemos ocasião de trocar algumas ideias e de 

reflectir oralmente, em conjunto, e, dessa forma, verificar quais as alterações convenientes 

e ajustadas ao novo contexto organizacional. 
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Quadro 5.1 

Itens adaptados 

 

Itens na versão original  Itens adaptados ao sector hoteleiro 

7. Sabemos o que se espera de cada um de nós e da 

empresa (o que nos permite funcionar de um modo 

coordenado). 

7. Sabemos o que se espera de cada um de nós e do 

nosso hotel (permitindo-nos funcionar de um modo 

coordenado). 

12. Colaboramos com outras empresas para adquirir 

mais informação. 

12. Colaboramos com outros hotéis para adquirir 

mais informação. 

16. Procuramos perceber o que de mais importante 

vai acontecendo nesta empresa. 

16. Procuramos perceber o que de mais importante 

vai acontecendo neste hotel. 

17. O que sabemos vê-se na forma como 

produzimos 

17. O que sabemos vê-se na forma como 

trabalhamos. 

24. Aprendemos com os sectores da nossa empresa 

que funcionam melhor. 

24. Aprendemos com os sectores do nosso hotel 

que funcionam melhor. 

30. Só nós (cá dentro) é que temos informações 

sobre a nossa empresa. 

30. Só nós (cá dentro) é que temos informações 

sobre o nosso hotel. 

41. Os colegas que saem da nossa empresa levam 

com eles uma opinião sobre nós 

41. Os colegas que saem do nosso hotel levam com 

eles uma opinião sobre nós 

43. Falamos da nossa empresa. 43. Falamos do nosso hotel 

51. Sabemos a forma como esta empresa está 

organizada. 

51. Compreendemos a forma como este hotel está 

pensado/organizado 

 

Este questionário, já adaptado à realidade organizacional a que iria ser aplicado, foi 

por nós sujeito a pré-teste, de acordo com o novo contexto organizacional. Para o efeito 

passámos o questionário a um grupo de 20 sujeitos que integram o quadro social de um 

hotel do distrito de Viseu. Os referidos sujeitos pertencem a diferentes áreas funcionais, 

possuem diferentes habilitações literárias, diferentes funções e diferentes 

responsabilidades. Verificámos que as afirmações contidas no questionário não suscitavam 

dúvidas aos respondentes, pelo que decidimos passá-lo nesta versão definitiva. 

Foi, assim, analisada a validade de conteúdo do GC e foram, posteriormente, 

realizados estudos aos níveis da sua validade de constructo15 e da sua fiabilidade 

(consistência interna global e das suas dimensões) de que, seguidamente, damos conta. 

                                                 
      15 Podemos considerar três tipos de validade: de conteúdo, de constructo e de critério. A validade de 
conteúdo reporta-se à representatividade e adequação dos itens de um questionário face à variável que 
pretende medir, bem como à adequação desses mesmos itens à população a que se destinam, em termos de 
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2. Validade de constructo e fiabilidade do GC 
 

Antes de procedermos ao estudo da validade de constructo e fiabilidade do 

instrumento utilizado, realizámos um conjunto de análises preliminares aos dados 

recolhidos. Assim sendo, começámos por analisar as não-respostas (missing values), na 

medida em que, de acordo com Bryman e Cramer (1993), seriam de eliminar todos os 

questionários em que se verificasse a existência de mais do que 10% de itens não 

respondidos, bem como os que se encontrassem incorrectamente preenchidos. Nenhuma 

destas situações se verificou nos dados em análise, pelo que procedemos, de seguida, à 

substituição dos restantes missing values16 em variáveis não categoriais (Tabachnick & 

Fidell, 2001), tendo optado pelo método EM17 (Expectation Maximization), mantendo, no 

final, 318 questionários válidos. 

O total de 318 questionários garante-nos as condições mínimas exigidas para se 

utilizar a análise factorial18. Efectivamente, diversos autores (e.g., Bryman & Cramer, 

1993; Gorsuch, 1983; Pestana & Gageiro, 2000), apontam para um mínimo de 100 sujeitos 

por análise e o rácio de 5 para 1 em termos do número de sujeitos por item (no nosso caso, 

é de 5.7/1). 

De seguida, realizámos uma análise à tendência das respostas dadas pelos sujeitos 

em cada item da escala, analisando, item a item, algumas medidas descritivas (média, 

desvio padrão, mínimo, máximo e frequências de resposta por opção), no sentido de avaliar 

da pertinência da eliminação de alguns deles (cf. Anexo 4). Verificámos que as respostas 

obtidas nos 56 itens se distribuíam por todas as opções de resposta (1, 2, 3, 4, 5) não 

existindo quaisquer situações em que, numa mesma opção, se reunissem mais do que 50% 

das respostas dadas pelos inquiridos. Deste modo, podemos concluir pela existência de 

                                                                                                                                                    
clareza e compreensibilidade. A validade de constructo procura avaliar o grau em que os resultados obtidos 
com um instrumento são reveladores dos constructos teóricos que lhe estão subjacentes. A validade de 
critério, centra-se na comparação dos resultados obtidos com um determinado instrumento com critérios 
externos considerados medidas independentes do que o instrumento procura medir (Nunnaly, 1978; Fink & 
Kosecoff, 1985; Hill & Hill, 2000). 
      16 A mais elevada percentagem de não-respostas que encontrámos foi de 2,5% no item 51 do GC. 

      17 Utilizou-se na Syntax do SPSS o comando MVA (/EMTOLERANCE=0.001 
CONVERGENCE=0.0001 ITERATIONS=25) para a substituição dos missing values, para 25 iterações e 
com base na distribuição normal. Arredondaram-se os valores para a unidade, de acordo com a escala de 
medida. 

      18 De acordo com Bryman e Cramer (1993), o grau de precisão dos factores que emergem de uma análise 
factorial é função da dimensão da amostra, pelo que se torna essencial que esta seja suficientemente 
representativa da população de onde foi retirada. 
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uma adequada variabilidade global de respostas por parte dos sujeitos e de um igualmente 

adequado poder discriminativo dos itens (Matos et al, 2000). 

Quanto às medidas de tendência central, constatámos que no conjunto dos 56 itens 

não existiam médias com valores próximos dos extremos da escala. De facto, a mais alta 

pontuação média registada foi de 3.96 no item 44 (Todos somos responsáveis pelo que 

devemos saber para trabalhar com qualidade), enquanto que a mais baixa pontuação 

média foi de 2.40 no item 34 (Assistimos a seminários/conferências, lemos o que se 

publica ou contratamos especialistas). No que respeita às medidas de dispersão, 

verificámos que os desvios-padrão variavam entre 0.92 e 1.27. Com base nesta análise, de 

carácter descritivo, concluímos que não havia lugar à exclusão de quaisquer itens. 

De seguida, e para analisar a consistência interna do GC, procedemos ao cálculo da 

correlação existente entre cada um dos itens e a escala total (através do coeficiente de 

correlação de Pearson). Este procedimento tem como objectivo verificar se algum item 

apresenta uma correlação inferior a 0,3019 com a escala total para, em caso afirmativo, se 

decidir pela sua eliminação. Encontravam-se nestas circunstâncias 15 itens20, cujas baixas 

correlações com a escala no seu todo sugeriam a sua eliminação. Contudo, apenas 1021 

contribuíam para a diminuição da consistência interna do conjunto. De facto, o coeficiente 

alpha de Cronbach inicialmente encontrado, de .9025, aumentava para .9297 aquando da 

exclusão destas 10 variáveis (cf. Quadro 5.2). Importa referir que, com excepção da 

variável 26, estes itens eram todos negativos22.  

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
      19 Bryman e Cramer (1993) sugerem os critérios propostos por Cohen e Holliday (1982) para a avaliação 
dos coeficientes de correlação, segundo os quais se considera muito baixa uma correlação abaixo de 0.19 e 
baixa entre 0,20 e 0,30. 
      20 Designadamente, os itens 3, 5, 10, 15, 19, 20, 25, 26, 30, 35, 40, 45, 50, 52 e 55. 
      21 Designadamente, os itens 5, 10, 15, 20, 26, 30, 35, 45, 50 e 55 
      22 Do conjunto dos 11 itens negativos que integravam este questionário, apenas 2 (itens 25 e 40) foram 
preservados nesta análise. 
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Quadro 5.2 

Itens do GC a eliminar: correlações item-escala e valores do Alpha de Cronbach da escala total sem os 

respectivos itens 

 

N.º 
item Item Correlação 

item-escala 
Alpha total 
sem o item

5 Repetimos os erros do passado. .17 .9029 

10 A função de cada um tem pouco a ver com o que sabe. .07 .9044 

15 As tarefas são realizadas individualmente. -.07 .9056 

20 Resolvemos sempre os nossos problemas com soluções novas. -.45 .9076 

26 Conversamos sobre o trabalho quando casualmente nos encontramos 

(a tomar café, por exemplo) 

.21 .9027 

30 Só nós, cá dentro, é que temos informações sobre a nossa empresa. -.14 .9066 

35 Já melhorámos tudo o que tínhamos a melhorar na forma como 

trabalhamos. 

-.03 .9051 

45 Basta-nos o que já sabemos para continuar a fazer bem o nosso 

trabalho. 

.08 .9042 

50 Guardamos só para nós o que vamos fazendo ou aprendendo. .20 .9027 

55 Sabemos mais do que é preciso para fazer bem o nosso trabalho. -.06 .9056 
 

Alpha total = .9025 

Nota: o itálico assinala os itens invertidos. 

 

No entanto, o novo cálculo da correlação existente entre cada um dos itens e a 

escala total, permitiu constatar que os dois itens negativos preservados inicialmente (25 e 

40) contribuíam, agora, para baixar a consistência interna da escala no seu todo. 

Efectivamente, o coeficiente alpha de Cronbach de .9297 aumentava, para .9328 aquando 

da exclusão de mais estas 2 variáveis (cf. Quadro 5.3).  
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Quadro 5.3 

Itens do GC a eliminar: correlações item-escala e valores do Alpha de Cronbach da escala total sem os 

respectivos itens 

 

N.º 
item Item Correlação 

item-escala 
Alpha total 
sem o item

25 Os colegas mais experientes guardam para si aquilo que sabem. .16 .9311 

40 Temos poucas coisas em comum (“falamos linguagens diferentes”). .12 .9312 
 

Alpha total = .9297 

Nota: o itálico assinala os itens invertidos. 

 

Constatámos, de seguida, que mais nenhuma variável se correlacionava abaixo de 

.30 com a escala total, bem como mais nenhuma contribuía para diminuir a consistência 

interna do todo. 

Procedemos, posteriormente, ao estudo da dimensionalidade do instrumento com 

base no conjunto dos restantes quarenta e quatro itens. 

Relativamente a este conjunto de itens, os indicadores fornecidos pelo teste KMO 

(Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy)23 e pelo teste de esfericidade de 

Bartlett24 viabilizam a utilização da análise factorial. Relativamente ao KMO, o resultado 

de 0.90 é considerado um bom indicador para a prossecução desta análise, revelando uma 

amostragem bastante adequada e, relativamente ao teste de Bartlett, a matriz de correlação 

das 44 variáveis distingue-se da matriz de identidade, indicando intercorrelações, tomadas 

no seu conjunto, significativamente diferentes de zero [χ2 (946) = 6016.87, p < .001].  

O estudo relativo ao número de factores a reter foi efectuado tendo por base o 

conjunto dos 44 itens, tendo sido respeitado o critério de Kaiser e o teste scree de Cattell 

(1966), bem como a percentagem de variância total explicada (Matos et al., 2000). 

                                                 
      23 Segundo Pestana e Gageiro (2000), este indicador, que varia entre 0 e 1, compara as correlações 
simples com as parciais observadas entre as variáveis. Valores de KMO perto de 1 indicam coeficientes de 
correlação parciais pequenos, enquanto um coeficiente próximo de 0 alerta para a inadequação da análise 
factorial, dada a existência de uma correlação fraca entre as variáveis. Estes autores apresentam os seguintes 
critérios para classificar a relação entre o indicador KMO e a prossecução da análise factorial: <0,5, 
inaceitável a utilização da técnica; entre 0,5 e 0,6, má; entre 0,6 e 0,7, razoável; entre 0,7 e 0,8, médio; entre 
0,8 e 0,9, bom; e entre 0,9 e 1, muito bom indicador para a realização da análise factorial. 

      24 De acordo com os autores supracitados, o teste de esfericidade de Bartlett é um outro indicador da 
existência, ou não, de correlação entre as variáveis. Em conjunto com o KMO permite avaliar a adequação da 
amostra para a utilização da análise factorial. 



Capítulo V – Adaptação e avaliação das qualidades psicométricas do GC 

 103

Também foram considerados outros critérios, de natureza qualitativa, designadamente, de 

interpretabilidade dos factores a reter em função da literatura da especialidade. 

De seguida, procedemos a uma análise factorial em componentes principais, e, 

depois de analisadas diferentes alternativas, optámos por uma solução forçada a quatro 

factores sujeita a uma rotação ortogonal varimax. Na solução encontrada verificámos que o 

item 52 (Sabemos que lá fora algumas pessoas sabem se a nossa situação é boa ou má) 

não saturou nenhum dos quatro factores, razão pela qual obtivemos um conjunto final de 

43 itens. 

Os quatro factores retidos explicam 43.5% da variância total e, após a rotação, o 

primeiro apresenta um valor próprio de 5.39, explicando 12.24% da variância, o segundo 

de 5.19 e explica 11.80%, o terceiro de 5.01 e explica 11.38%, e o quarto um valor próprio 

de 3.53, explicando 8.02% da variância. O primeiro factor é saturado acima de .50 por oito 

itens, o segundo por nove, o terceiro por oito e o quarto por três itens. 

A consistência interna dos quatro factores foi estimada através do coeficiente alpha 

(α) de Cronbach (cf. Quadro 5.4). O primeiro factor apresenta um valor de alpha de .88, 

enquanto que os valores relativos aos segundo e terceiro factores são de .85. Trata-se de 

valores considerados como bons indicadores de consistência interna, dado serem 

superiores a .80 (Hill & Hill, 2000; Nunnaly, 1978). O valor relativo ao quarto factor é de 

.76, indicando um grau de consistência interna aceitável, na medida em que é superior a 

.70 (Hill & Hill, op. cit.). No conjunto dos quatro factores retidos a escala apresenta um 

coeficiente de consistência interna de .93. 
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Quadro 5.4 

Saturações factoriais do GC 

Código Itens F1 F2 F3 F4 
GC38 Procuramos perceber as regras da nossa organização .706 .075 .146 .201 

GC39 Temos meios para registar (guardar) o que de mais importante nós 
sabemos ou aprendemos .666 .305 .081 .096 

GC21 Agimos de acordo com certos princípios .568 .067 .155 .347 

GC33 Procuramos toda a informação que possa melhorar a qualidade do que 
fazemos .556 .013 .415 .206 

GC28 “Guardamos” o que sabem os colegas mais experientes antes destes nos 
deixarem .550 .104 .288 .030 

GC29 Cada um de nós tem uma função a cumprir .503 .030 .190 .377 
GC37 Juntamo-nos em grupo para resolver alguns problemas .500 .486 .285 -.084 

GC42 Perguntamos aos colegas como resolveram problemas parecidos com os 
nossos .495 .164 .364 -.075 

GC09 Usamos os registos que fomos fazendo ao longo do tempo .476 .276 -.034 .319 
GC24 Aprendemos com os sectores do nosso hotel que funcionam melhor .476 .407 .158 -.073 

GC16 Procuramos perceber o que de mais importante vai acontecendo neste 
hotel .473 .157 .194 .373 

GC53 Utilizamos as informações guardadas nos nossos meios informáticos .451 .334 .044 .202 

GC31 Pensamos na forma como resolvemos problemas no passado (nos nossos 
sucessos e insucessos) .421 .160 .253 .372 

GC23 Estamos atentos ao que os nossos concorrentes vão fazendo (adoptamos os 
melhores “truques”) .373 .318 .161 .232 

GC14 São recompensados aqueles que partilham o que sabem .031 .769 -.042 .033 

GC34 Assistimos a seminários/conferências, lemos o que se publica ou 
contratamos especialistas .022 .767 .008 .069 

GC12 Colaboramos com outras empresas para adquirir mais informação .309 .651 -.121 -.058 
GC02 Conhecemos as ideias dos nossos fundadores -.003 .583 .186 .227 
GC51 Compreendemos a forma como este hotel está pensado/organizado -.005 .583 .251 .407 
GC56 Frequentamos cursos de formação ou temos formação no posto de trabalho .186 .583 .000 .091 
GC36 Passamos informação uns aos outros em reuniões de trabalho .377 .556 .161 .050 
GC13 Somos encorajados a tomar a iniciativa .003 .546 .349 .073 

GC47 Fazemos circular a informação entre nós (e.g., através de relatórios, jornal 
interno, e-mail .214 .529 .067 .082 

GC01 Aproveitamos os conhecimentos que os novos colaboradores nos trazem .106 .436 .301 .129 

GC03 Falamos de trabalho em momentos de descontracção organizados pelo 
nosso hotel (festa de Natal, por exemplo) .053 .412 .343 -.099 

GC49 Falamos uns com os outros sobre assuntos que não compreendemos bem .223 .056 .739 -.019 

GC48 Contamos uns aos outros histórias engraçadas que se passaram no nosso 
trabalho .181 -.040 .681 .068 

GC54 Falamos das nossas funções .276 .129 .653 .187 
GC11 Os nossos chefes alertam-nos para o que é importante saber .013 .209 .606 .189 

GC44 Todos somos responsáveis pelo que devemos saber para trabalhar com 
qualidade .340 -.061 .580 .213 

GC43 Falamos do nosso hotel .167 .109 .570 .189 

GC46 Procuramos estar a par das mudanças que vão acontecendo (e.g., 
certificação da qualidade) .155 .232 .529 .246 

GC32 Agimos de acordo com a forma como estamos organizados .332 .050 .502 .311 

GC04 Por vezes ocupamos o lugar de outro colega (porque mudou de trabalho, 
adoeceu, foi de férias, etc.) .023 .179 .419 .237 

GC27 Procuramos perceber porque é que correu tão bem determinado trabalho .314 .113 .409 .269 
GC08 Sabemos que os nossos clientes têm uma ideia a nosso respeito .245 -.019 .171 .582 

GC06 O que sabemos vê-se naquilo que fazemos melhor do que os nossos 
concorrentes -.063 .216 .244 .571 

GC17 O que sabemos vê-se na forma como trabalhamos .469 -.069 .279 .497 
GC19 Sabemos que os nossos concorrentes têm informações sobre nós .141 .262 -.138 .478 

GC07 Sabemos o que se espera de cada um de nós e do nosso hotel (permitindo-
nos funcionar de um modo coordenado) .141 .152 .402 .468 

GC18 Às vezes, é na forma como habitualmente fazemos as coisas que 
encontramos soluções para novos problemas. .401 -.100 .202 .437 

GC22 O que sabemos é uma “arma” fundamental para ultrapassarmos os nossos 
concorrentes .422 .216 .204 .431 

GC41 Os colegas que saem do nosso hotel levam  com eles uma opinião sobre 
nós .135 -.031 .199 .411 

Alpha total = .9325 
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Após termos concluído os procedimentos anteriormente explicitados, importava 

atribuir uma designação aos factores retidos na análise factorial efectuada. Esta designação 

deve reflectir o sentido global de cada uma das dimensões em questão que, por sua vez, 

devem ser interpretáveis à luz do modelo teórico que esteve na origem da construção do 

instrumento. 

Neste contexto, importa referir que a estrutura tetra dimensional a que chegámos 

apresenta algumas diferenças quando comparada com aquela a que chegou Cardoso 

(2003), bem como Brito (2003)25, nomeadamente no que concerne ao número de variáveis 

que foram retidas no conjunto dos quatro factores (32 em Cardoso, 30 em Brito e 43 no 

nosso caso) e à natureza dos factores em questão. No que a este último aspecto diz 

respeito, verifica-se que, enquanto os resultados alcançados ao nível do sector autárquico 

são muito próximos daqueles que se registaram no sector industrial, no nosso caso (sector 

hoteleiro) tal não acontece. De facto, pese embora o facto de havermos chegado, 

igualmente, a uma estrutura composta por quatro factores, duas das dimensões por nós 

retidas evidenciam algumas diferenças, face àquelas que respeitam às demais investigações 

referenciadas.  

No entanto, salienta-se que a estrutura encontrada é passível de ser interpretada 

com base no modelo teórico de partida e que, provavelmente, as diferenças registadas 

apenas reforçam a ideia da especificidade do sector de actividade que o nosso estudo 

focaliza. 

Tendo como referência os itens marcadores de cada factor (aqueles que em cada 

um deles apresentam maiores saturações factoriais), bem como o sentido global de cada 

uma das quatro dimensões, procedemos à sua denominação.  

Assim sendo, atribuímos a designação de “práticas de gestão do conhecimento” aos 

primeiro e segundo factores. Contudo, o primeiro é orientado para a memorização e, 

sobretudo, a recuperação e utilização do conhecimento considerado relevante no contexto 

da cultura organizacional, enquanto que o segundo possui uma orientação para a aquisição 

e partilha (difusão) do conhecimento por toda a organização. Tanto num como noutro caso 

está, maioritariamente, em causa um conhecimento de natureza explícita, formalmente 

instituído e valorizado. Estes factores reflectem as preocupações organizacionais com a 

                                                 
      25 Esta autora realizou uma investigação empírica no âmbito da qual utilizou o GC, tendo procedido à sua 
adaptação e validação para o sector público (autárquico). 
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aquisição, preservação, partilha e utilização do conhecimento consubstanciadas num 

conjunto de práticas, procedimentos e processos organizacionais formais, que possibilitam 

a incorporação do conhecimento detido nos serviços prestados ao cliente. Para tal, é 

necessária uma linha de acção, por todos conhecida, que permita reconhecer, seleccionar, 

interpretar e integrar as mudanças importantes que conduzam à tomada de consciência do 

conhecimento existente e da necessidade de o promover e aumentar. 

O terceiro factor foi designado por “gestão social e discursiva do conhecimento” e 

reflecte a importância que a prática discursiva assume na criação e partilha do 

conhecimento, bem como a organização informal e toda a teia de interacções que a 

caracteriza e facilita a construção social do conhecimento e a criação de uma linguagem e 

de um sentido comum para o trabalho. Referimo-nos a um conhecimento de natureza tácita 

que não é facilmente traduzível por palavras e que para ser compreensível carece de uma 

realidade socialmente construída, colectiva, partilhada onde se distinga o que é 

organizacionalmente considerado relevante. Assim sendo, assume aqui particular 

relevância um conjunto de valores culturais, conhecidos, assumidos e partilhados e que 

orientam a forma de ser, estar, de agir e de trabalhar. Referimo-nos a um conjunto de 

valores, que conforma uma cultura e facilita à organização a obtenção dos melhores 

resultados, orientando a interacção que ocorre entre os diversos actores organizacionais. 

Por último, designámos o quarto factor de “gestão estratégica do conhecimento”. 

Aqui ganha relevância a envolvente organizacional externa, particularmente os clientes e 

concorrentes que assumem um papel determinante na orientação que a organização adopta 

no sentido da competitividade. Efectivamente, a consciência de que importa gerir 

estrategicamente o conhecimento detido, no sentido de fazer mais e melhor do que os 

concorrentes e responder de forma progressivamente mais eficaz às necessidades dos 

clientes, nunca esquecendo que existe uma imagem organizacional externa que determina 

os “diversos olhares” acerca da organização, são os vectores da gestão estratégica do 

conhecimento organizacional. 
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3. Estrutura factorial do GC: análise comparativa por sector  

 

Ainda que sucintamente, apresentamos, de seguida, algumas informações relativas 

à análise comparativa entre as estruturas factoriais até agora encontradas nas três 

investigações que envolveram a recolha e o tratamento de dados com o Questionário de 

gestão do conhecimento (cf. Quadro 5.5). 

Em quaisquer dos casos emergiram estruturas factoriais constituídas por quatro 

factores ou dimensões. No entanto, enquanto que nos sectores industrial e autárquico as 

referidas estruturas possuem idêntica caracterização, pois os itens que diferem de uma para 

outra são em número bastante reduzido, no nosso caso as diferenças encontradas são mais 

significativas. 
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Quadro 5.5  

Análise comparativa da estrutura factorial do GC por sector de actividade 
 

Cardoso (2003) 
Sector industrial 

Brito (2003) 
Sector autárquico 

Presente estudo 
Sector hoteleiro 

F1 (Práticas de gestão do 
conhecimento) 

F1 (Orientação cultural para o 
conhecimento) 

F1 (Práticas de GC – preservação e 
utilização) 

GC34 GC33 GC38 
GC47 GC44 GC39 
GC37 GC17 GC21 
GC36 GC21 GC33 
GC56 GC38 GC28 
GC39 GC27 GC29 
GC13 GC32 GC37 
GC53 GC16 GC42 
GC12 GC18 GC09 
GC14 GC46 GC24 

 GC31 GC16 
 GC29 GC53 
  GC31 
  GC23 

(10 itens) (12 itens) (14 itens) 
F2 (orientação cultural para o 

conhecimento) 
F2 (Práticas de gestão do 

conhecimento) 
F2 (Práticas de GC – Aquisição e 

partilha) 
GC33 GC34 GC14 
GC44 GC56 GC34 
GC29 GC12 GC12 
GC17 GC37 GC02 
GC46 GC13 GC51 
GC31 GC47 GC56 
GC11 GC36 GC36 
GC07 GC14 GC13 
GC38  GC47 
GC27  GC01 
GC32  GC03 

(11 itens) (8 itens) (11 itens) 
F3 (Gestão social e discursiva do 

conhecimento) 
F3 (Gestão social e discursiva do 

conhecimento) 
F3 (Gestão social e discursiva do 

conhecimento) 
GC48 GC43 GC49 
GC49 GC54 GC48 
GC43 GC49 GC54 
GC26 GC48 GC11 
GC54 GC26 GC44 
GC42  GC43 

  GC46 
  GC32 
  GC04 
  GC27 

(6 itens) (5 itens) (10 itens) 
F4 (Gestão estratégica do 

conhecimento) 
F4 (Gestão estratégica do 

conhecimento) 
F4 (Gestão estratégica do 

conhecimento) 
GC19 GC22 GC08 
GC08 GC23 GC06 
GC23 GC19 GC17 
GC22 GC06 GC19 
GC06 GC24 GC07 

  GC18 
  GC22 
  GC41 

(5 itens) (5 itens) (8 itens) 
Total :                 32 30 43 



Capítulo V – Adaptação e avaliação das qualidades psicométricas do GC 

 109

Em Cardoso (2003) e em Brito (2003) as designações atribuídas aos factores foram 

as seguintes: “práticas de gestão do conhecimento”, “orientação cultural para o 

conhecimento”, “gestão social e discursiva do conhecimento” e “gestão estratégica do 

conhecimento”. Importa referir que a grande diferença identificada nas estruturas factoriais 

retidas nestas duas investigações refere-se ao distinto posicionamento existente entre os 

dois primeiros factores. De facto, no sector industrial (Cardoso, 2003) surgem as “práticas 

de gestão do conhecimento” como Factor 1 e a “orientação cultural para o conhecimento” 

como Factor 2, enquanto que no sector autárquico (Brito, 2003) o primeiro factor é a 

“orientação cultural para o conhecimento” e o segundo as “práticas de gestão do 

conhecimento”.  

No nosso caso as diferenças surgem, desde logo, ao nível da quantidade de itens 

retidos aquando da análise factorial, na medida em que o total de 43 variáveis é bastante 

superior ao que caracteriza cada uma das outras estruturas factoriais. Para além disso, os 

dois primeiros factores que retivemos reportam-se, ambos, a um conjunto de práticas de 

gestão do conhecimento, de carácter maioritariamente formal e explícito, orientando-se 

aquelas que constituem o Factor 1 para a “preservação e utilização” do conhecimento, e 

para a sua “aquisição e partilha” as que integram o Factor 2. Salienta-se que este nosso 

segundo factor é bastante similar ao Factor 1 do sector industrial e ao Factor 2 do 

autárquico.  

Assim sendo, as grandes diferenças que importa salientar são as que se reportam ao 

Factor 1, bem como ao “desaparecimento” do factor relativo à orientação cultural para o 

conhecimento. Contudo, salienta-se que os itens que em Cardoso (2003) e em Brito (2003) 

integram este factor encontram-se, no nosso estudo, distribuídos por três factores. De facto, 

constata-se que estes saturam, em maior número, o Factor 3 (5 variáveis), depois o Factor 1 

(4 variáveis) e, por fim, o Factor 4 (2 variáveis). Assim sendo, somente o Factor 2 não 

integra quaisquer variáveis relativas à dimensão em questão. Pode, portanto, dizer-se que 

apesar de havermos designado por “gestão social e discursiva do conhecimento” o terceiro 

factor da escala utilizada (estando, aqui, em sintonia com os demais estudos), não 

deixámos de ter em consideração que este integra um conjunto de variáveis relativo à 

orientação da cultura organizacional dos hotéis estudados no sentido do conhecimento. 

Esta, de algum modo, dá forma, conduz e orienta as interacções que ocorrem entre os 
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actores organizacionais que, através da prática discursiva, atribuem um sentido colectivo e 

interpretam a realidade das organizações onde intervêm. 

No que se refere ao Factor 4 – gestão estratégica do conhecimento – existe alguma 

proximidade entre os resultados obtidos nos três estudos, sendo, apenas, de realçar o facto 

de, no sector hoteleiro, esta dimensão ser constituída por um maior número de variáveis. 

Contudo, esta é uma realidade que, como anteriormente referimos, caracteriza globalmente 

a estrutura por nós encontrada.  

 

 

 

Sumário 

 

Neste capítulo demos particular atenção ao processo de construção, adaptação e 

validação do instrumento de medida (GC) que utilizámos no estudo empírico, 

respondendo, assim, ao primeiro objectivo que delineámos para o estudo empírico. Nele 

aludimos, também, à análise comparativa dos resultados alcançados com a sua aplicação a 

três sectores de actividade distintos: industrial, autárquico e hoteleiro. 

Resta-nos, agora, uma questão central, a da apresentação dos resultados obtidos na 

investigação empírica realizada, de que damos conta no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO VI 
 

A GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS ORGANIZAÇÕES HOTELEIRAS 

ESTUDADAS 

 

 

 

Estudar a influência de um conjunto de variáveis socio-demográficas na gestão do 

conhecimento, bem como perceber até que ponto se aplica às organizações hoteleiras 

estudadas um conjunto de processos organizacionais relacionados com a gestão do 

conhecimento, constituíram o segundo e terceiro objectivos definidos para esta 

investigação empírica. Deles daremos conta ao longo deste sexto e último capítulo. 

Efectivamente, à semelhança do ocorrido aquando do estudo do efeito de outras 

variáveis no comportamento das organizações, considerámos importante avaliar se 

existiam diferenças na percepção dos diversos actores organizacionais por nós inquiridos 

acerca da aplicabilidade dos processos de gestão do conhecimento às organizações 

hoteleiras da nossa amostra, em função de um conjunto de variáveis socio-demográficas. 

Este foi, portanto, o factor determinante da inclusão da primeira secção deste capítulo no 

presente trabalho. O seu objectivo central reside, assim, no estudo das diferenças de 
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percepção dos participantes acerca do grau de aplicabilidade dos processos de gestão do 

conhecimento (avaliados através do Questionário de gestão do conhecimento por nós 

utilizado e dos quatro factores nele retidos) em função de um conjunto de variáveis socio-

demográficas (sexo, idade, experiência prévia, antiguidade no hotel, função, tempo na 

função, departamento e habilitações literárias).  

Perceber até que ponto se aplica às organizações hoteleiras estudadas um conjunto 

de processos organizacionais relacionados com a gestão do conhecimento ou, dito de outro 

modo, caracterizar as organizações da nossa amostra em função da gestão do 

conhecimento nelas operante (avaliada através das percepções dos sujeitos nelas 

inquiridos) constitui o propósito da segunda secção deste capítulo, que se concretizará com 

a apresentação dos resultados obtidos na análise descritiva efectuada aos dados recolhidos 

com o Questionário de gestão do conhecimento no conjunto das organizações estudadas. 

 

 

 

1. Análise da influência de algumas variáveis na gestão do conhecimento 

 

Dedicaremos este ponto à averiguação da existência de diferenças na percepção dos 

sujeitos inquiridos acerca da aplicabilidade da gestão do conhecimento (avaliada através do 

questionário de gestão do conhecimento por nós utilizado, quer na sua globalidade, quer 

em cada um dos quatro factores nele retidos) às organizações hoteleiras da nossa amostra 

em função de um conjunto de variáveis socio-demográficas, designadamente: sexo, idade, 

experiência prévia, antiguidade no hotel, função, tempo na função, departamento e 

habilitações literárias26. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
      26 Os resultados obtidos na análise descritiva a estas variáveis foram apresentados aquando da 
caracterização dos sujeitos inquiridos nas organizações que constituem a amostra deste estudo (cf. Capítulo 
IV, Ponto 4.2), pelo que nos abstemos de aqui os referir. 
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1.1. Sexo 

 

No sentido de averiguar a existência de diferenças na percepção dos participantes a 

propósito da aplicação dos processos de gestão do conhecimento às organizações da nossa 

amostra em função da variável sexo, procedemos a uma análise multivariada da variância 

(MANOVA, procedimento general linear model), tendo sido tomada como variável 

independente (VI) o sexo e como variáveis dependentes (VDs) as pontuações médias 

obtidas nos quatro factores do GC.  

O teste multivariado aponta para um efeito global estatisticamente significativo 

[lambda (Λ) de Wilks = 0.96; F (4, 313) = 2.93, p < .05]. Conforme se pode observar no 

Quadro 6.1, os testes univariados indicam a existência de diferenças em função do sexo ao 

nível dos Factores 2 e 4, apontando para uma percepção de maior aplicabilidade a estas 

organizações dos processos relacionados com as práticas de gestão do conhecimento 

(aquisição e partilha) e com a sua gestão estratégica por parte dos sujeitos do sexo 

masculino. Quanto às práticas de gestão do conhecimento (preservação e utilização) e à 

sua gestão social e discursiva (Factores 1 e 3 do GC) não se encontraram diferenças de 

percepção em função do sexo. 

 

 
Quadro 6.1 

Pontuações médias e desvios-padrão do GC em função do sexo: testes univariados 
 

Masculino (n = 113) Feminino (n = 205) Total (N = 318)  

M DP M DP M DP 

GC (MT) 3.43 0.54 3.32 0.55 3.36 0.55 

F (1, 316) 

Factor 1 3.48 0.65 3.41 0.69 3.44 0.67 0.67 

Factor 2 3.00 0.72 2.79 0.77 2.87 0.76 5.95* 

Factor 3 3.65 0.64 3.62 0.66 3.63 0.65 0.13 

Factor 4 3.66 0.56 3.51 0.64 3.56 0.62 3.98* 

* p < .05  
Legenda: GC (MT) – Média total do GC; Factor 1 – Práticas de gestão do conhecimento (preservação e utilização); 
Factor 2 – Práticas de gestão do conhecimento (aquisição e partilha); Factor 3 – Gestão social e discursiva do 
conhecimento; Factor 4 – Gestão estratégica do conhecimento. 
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Na Figura 6.1 representam-se graficamente as pontuações médias obtidas em cada 

um dos factores do Questionário de gestão do conhecimento em função do sexo.  
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Sexo

   Masculino

   Feminino

 
Legenda: F1 – Factor 1: Práticas de gestão do conhecimento (preservação e utilização); F2 – Factor 2: Práticas de gestão 
do conhecimento (aquisição e partilha); F3 – Factor 3: Gestão social e discursiva do conhecimento; F4 – Factor 4: Gestão 
estratégica do conhecimento. 
 

Figura 6.1 – Pontuações médias nos quatro factores do GC em função do sexo 

 

 

1.2. Idade 

 

No que respeita à influência da idade dos inquiridos na percepção relativa à 

aplicação dos processos de gestão do conhecimento nestas organizações, procedemos 

igualmente a uma MANOVA, tomando como variável independente a idade dos 

participantes, agrupada em seis níveis, e como variáveis dependentes os quatro factores 

retidos no Questionário de gestão do conhecimento. 

Consideramos importante referir que, para esta análise, quando tomamos como 

variável dependente o Factor 3 do GC não se verifica a existência de homocedasticidade, 

i.e., as variâncias de cada categoria etária não se revelam homogéneas [para o teste de 
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Levene obtemos um F (5, 312) = 2.93, p < .02]. De igual modo, o teste de Box indica que 

as matrizes de covariância observadas das variáveis dependentes diferem entre as 

categorias etárias [F (50, 26790,7) = 1.5, p <.02], pelo que recorremos ao equivalente não 

paramétrico da análise multivariada da variância, o teste de Kruskal-Wallis. 

Os resultados do teste de Qui-quadrado (χ2) apontam para diferenças significativas 

ao nível dos quatro factores. Concluímos, da comparação entre estas classes etárias, que, 

em regra, os colaboradores mais velhos, cujas idades se situavam acima dos 50 anos, 

percepcionavam como aplicando-se mais às suas organizações os processos 

organizacionais relacionados com a gestão do conhecimento. Mais concretamente, a 

percepção dos referidos actores organizacionais distingue-se: 

- daquela que caracteriza os sujeitos cujas idades se situavam entre os 21 e os 35 

anos no que se refere ao Factor 1 – práticas de gestão do conhecimento (preservação e 

utilização); 

- da que era detida pelos sujeitos com idades compreendidas entre os 21 e os 40 

anos no que se refere ao Factor 2 – práticas de gestão do conhecimento (aquisição e 

partilha); 

- da que evidenciavam os participantes com menos do que 35 anos no que se refere 

ao Factor 3 – gestão social e discursiva do conhecimento. Verificou-se, ainda, que os 

sujeitos inquiridos cujas idades se situavam entre os 41 e os 50 anos percepcionavam como 

aplicando-se mais às suas organizações os processos organizacionais relacionados com este 

factor do que aqueles que tinham entre 31 e 35 anos; 

- daquela que caracteriza os sujeitos inquiridos cujas idades se situavam entre os 21 

e os 35 anos no que se refere ao Factor 4 – gestão estratégica do conhecimento. Tal como 

constatámos ao nível do Factor 3, também neste Factor se verificou que os participantes 

com idades compreendidas entre os 41 e os 50 anos percepcionavam como aplicando-se 

mais às suas organizações os processos organizacionais relacionados com este factor do 

que aqueles que tinham entre 31 e 35 anos 

No Quadro 6.2 indicam-se as pontuações médias e os resultados dos testes 

univariados em função das seis classes etárias por nós definidas, cuja representação 

gráfica, consta da Figura 6.2. 
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Quadro 6.2 

Pontuações médias e desvios-padrão do GC em função da classe etária: testes de Qui-quadrado e de 

comparação múltipla 
 

< 20  
n = 17 

21 – 30  
n = 141 

31 – 35  
n = 49 

36 – 40  
n = 40 

41 – 50  
n = 49 

> 50  
n = 22 

Total 
N = 
318 Medidas 

Pontuações médias 
GC (MT) 3.23 3.28 3.18 3.43 3.51 3.80 3.36 

χ2 (5) 

Factor 1 3.24 3.38 3.24 3.50 3.62 3.83 3.44 19.11* 
Factor 2 2.80 2.79 2.77 2.82 3.00 3.41 2.87 14.43* 
Factor 3 3.44 3.53 3.44 3.82 3.82 4.10 3.63 28.87**
Factor 4 3.53 3.50 3.33 3.68 3.69 4.02 3.56 24.40**

Desvios-padrão 
GC (MT) 0.51 0.58 0.42 0.54 0.51 0.49 0.55 
Factor 1 0.57 0.71 0.60 0.68 0.59 0.58 0.67 
Factor 2 0.66 0.78 0.61 0.73 0.72 0.91 0.76 
Factor 3 0.65 0.67 0.56 0.65 0.61 0.45 0.65 
Factor 4 0.64 0.58 0.51 0.66 0.62 0.65 0.62 

 

Diferenças entre as médias (Factor 1: Práticas de GC – preservação e utilização) 
< 20  - - 0.14 0.00 - 0.26 - 0.37 - 0.58   

21 – 30   - 0.14 - 0.12  - 0.23 - 0.44*   
31 – 35    - - 0.26 - 0.37 - 0.59*   
36 – 40     - - 0.12 -0.33   
41 – 50     - - 0.21   

Diferenças entre as médias (Factor 2: Práticas de GC – aquisição e partilha) 
< 20  - 0.01 0.02 - 0.03 - 0.20 - 0.61   

21 – 30   - 0.01 - 0.04 - 0.21 - 0.63*   
31 – 35    - - 0.05 - 0.22 - 0.64*   
36 – 40     - - 0.17 - 0.59*   
41 – 50     - - 0.42   

Diferenças entre as médias (Factor 3: Gestão social e discursiva do conhecimento) 
< 20  - - 0.10 - 0.00 - 0.39 - 0.39 - 0.66*   

21 – 30   - 0.09 - 0.29 - 0.29 - 0.56*   
31 – 35    - - 0.38 - 0.39* - 0.66*   
36 – 40     - - 0.00 - 0.27   
41 – 50      - - 0.27   

Diferenças entre as médias (Factor 4: Gestão estratégica do conhecimento) 
< 20  - 0.03 0.20 - 0.16 - 0.16 - 0.19   

21 – 30   - 0.17 - 0.18 - 0.19 - 0.52*   
31 – 35    - 0.35 - 0.35* - 0.68*   
36 – 40     - - 0.00 - 0.33   
41 – 50      - - 0.33   

* p < .05             

Legenda: GC (MT) – Média total do GC; Factor 1 – Práticas de gestão do conhecimento (preservação e utilização); 
Factor 2 – Práticas de gestão do conhecimento (aquisição e partilha); Factor 3 – Gestão social e discursiva do 
conhecimento; Factor 4 – Gestão estratégica do conhecimento. 
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Legenda: F1 – Factor 1: Práticas de gestão do conhecimento (preservação e utilização); F2 – Factor 2: Práticas de gestão 
do conhecimento (aquisição e partilha); F3 – Factor 3: Gestão social e discursiva do conhecimento; F4 – Factor 4: Gestão 
estratégica do conhecimento. 
 

Figura 6.2 – Pontuações médias nos quatro factores do GC em função da idade dos participantes, 

agrupada por classes etárias 

 

 

1.3. Experiência prévia 

 

As respostas dos participantes ao Questionário de gestão do conhecimento foram 

novamente submetidas a uma MANOVA, tomando agora como VI a experiência prévia de 

trabalho noutros hotéis.  

Embora tivéssemos obtido um lambda (Λ) de Wilks = 0.99; F (4, 313) = 0.94, p = 

0.44] indicativo de diferenças estatisticamente significativas entre os quatro factores da 

gestão do conhecimento globalmente considerados, os testes univariados que efectuámos 

apontam para a inexistência de diferenças entre os quatro factores (cf. Quadro 9.4).  

Na Figura 6.3 representam-se graficamente as pontuações médias obtidas em cada 

um dos factores da gestão do conhecimento em função da experiência prévia. As 

diferenças que aparentemente existem não se revelaram estatisticamente significativas. 
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Quadro 6.3 

Pontuações médias e desvios-padrão do GC em função da experiência prévia noutras organizações: 

testes univariados 
 

Não (n = 187) Sim (n = 131) Total (N = 318) 
 

M DP M DP M DP 

GC (MT) 3.38 0.56 3.32 0.55 3.36 0.55 

F (1, 316) 

Factor 1 3.46 0.64 3.40 0.71 3.67 0.67 0.58 

Factor 2 2.86 0.79 2.87 0.71 2.87 0.76 0.03 

Factor 3 3.68 0.65 0.57 0.65 3.63 0.65 2.41 

Factor 4 3.60 0.62 3.51 0.60 3.56 0.62 1.98 

 

Legenda: GC (MT) – Média total do GC; Factor 1 – Práticas de gestão do conhecimento (preservação e utilização); 
Factor 2 – Práticas de gestão do conhecimento (aquisição e partilha); Factor 3 – Gestão social e discursiva do 
conhecimento; Factor 4 – Gestão estratégica do conhecimento. 
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Legenda: F1 – Factor 1: Práticas de gestão do conhecimento (preservação e utilização); F2 – Factor 2: Práticas de gestão 
do conhecimento (aquisição e partilha); F3 – Factor 3: Gestão social e discursiva do conhecimento; F4 – Factor 4: Gestão 
estratégica do conhecimento. 
 

Figura 6.3 – Pontuações médias nos quatro factores do GC em função da experiência prévia noutras 

organizações 

 



Capítulo VI – A gestão do conhecimento nas organizações hoteleiras estudadas 

 119

1.4. Antiguidade no hotel 

 

No que respeita à influência da variável antiguidade dos inquiridos no hotel na 

percepção relativa à aplicação dos processos de gestão do conhecimento nestas 

organizações, procedemos à realização do teste não paramétrico equivalente à MANOVA, 

uma vez que constatamos o não cumprimentos de alguns dos pressupostos relativos a uma 

utilização fiável da MANOVA27.  

Tomando como VI a antiguidade dos participantes, agrupada em seis níveis, e como 

VDs os quatro factores retidos no Questionário de gestão do conhecimento, verificámos 

que os resultados do teste de Qui-quadrado (χ2) apontam para diferenças significativas ao 

nível dos quatro factores. Concluímos que, em regra, os colaboradores que estão há mais 

tempo nos hotéis estudados percepcionavam como aplicando-se mais às suas organizações 

os processos organizacionais relacionados com a gestão do conhecimento. Mais 

concretamente, a percepção dos actores organizacionais que trabalhavam nestas 

organizações há mais do que 10 anos distingue-se: 

- daquela que caracteriza os sujeitos que nelas trabalhavam por um período 

temporal que vai dos 6 meses até 3 anos, no que se refere ao Factor 1 – práticas de gestão 

do conhecimento (preservação e utilização); 

- da que detinham os sujeitos que integravam o quadro social destes hotéis por 

períodos que vão desde o seu ingresso até aos 3 anos, no que se refere ao Factor 2 – 

práticas de gestão do conhecimento (aquisição e partilha); 

- da que evidenciavam os participantes que estavam nestas organizações há mais do 

que 6 meses e há menos do que 1 ano, no que se refere ao Factor 3 – gestão social e 

discursiva do conhecimento. Importa referir que estas diferenças são extensivas aos 

participantes que se encontravam há mais do que 5 anos nestas organizações. De facto, 

também estes percepcionavam como estando mais operantes nos seus hotéis os processos 

organizacionais relacionados com o Factor 3 do que os participantes que neles se 

encontravam por períodos temporais que iam dos 6 meses até a 1 ano ; 

                                                 
      27 Quando tomamos como variável dependente o Factor 2 do GC não se verifica a existência de 
homocedasticidade, i.e., as variâncias de cada categoria não se revelam homogéneas [para o teste de Levene 
obtemos um F (5, 312) = 3.22, p < .01]. Acresce que o teste de Box indica que as matrizes de covariância 
observadas das variáveis dependentes diferem entre as categorias consideradas [F (50, 118566,8) = 1.5, p 
<.01]. 
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- daquela que caracteriza os sujeitos inquiridos que integravam os quadros sociais 

destes hotéis há mais do que 6 meses e há menos do que 1 ano, no que se refere ao Factor 4 

– gestão estratégica do conhecimento.  

No Quadro 6.4 indicam-se as pontuações médias e os resultados dos testes 

univariados em função da antiguidade dos sujeitos inquiridos nos hotéis estudados 

(agrupada em seis níveis), cuja representação gráfica consta da Figura 6.5. 
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Quadro 6.4 

Pontuações médias e desvios-padrão do GC em função da antiguidade no hotel: testes univariados e de 

comparação múltipla 
 

< 6 m 
n = 32 

6 m – 1 A 
n = 54 

1 – 3 A 
n = 61 

3 – 5 A 
n = 56 

5 – 10 A 
n = 67 

> 10 A 
n = 48 

Total 
N = 318 Medidas 

Pontuações médias 
GC (MT) 3.28 3.18 3.26 3.34 3.42 3.64 3.36 

χ2 (5) 

Factor 1 3.39 3.27 3.32 3.41 3.51 3.72 3.44 16.47* 
Factor 2 2.67 2.82 2.72 2.88 2.85 3.24 2.87 16.78* 
Factor 3 3.53 3.35 3.58 3.63 3.76 3.92 3.63 24.78**
Factor 4 3.62 3.37 3.49 3.52 3.64 3.78 3.56 16.80* 

 Desvios-padrão  
GC (MT) 0.49 0.48 0.61 0.57 0.51 0.52 0.55  
Factor 1 0.51 0.64 0.78 0.72 0.65 0.55 0.67  
Factor 2 0.75 0.58 0.84 0.77 0.63 0.88 0.76  
Factor 3 0.60 0.63 0.96 0.66 0.63 0.54 0.65  
Factor 4 0.62 0.56 0.65 0.59 0.63 0.56 0.62  

 Diferenças entre as médias (Factor 1: Práticas de GC – preservação e utilização)  
< 6 meses - 0.12 0.07 - 0.02 - 0.12 - 0.33   

6 m – 1 ano  - - 0.06 - 0.14 - 0.25 - 0.46*   
1 – 3 anos   - 0.09 - 0.19 - 0.40*   
3 – 5 anos    - 0.11 - 0.31   

5 – 10 anos     - - 0.21   
Diferenças entre as médias (Factor 2: Práticas de GC – aquisição e partilha) 

< 6 meses - - 0.14 - 0.04 - 0.20 - 0.18 - 0.57*   
6 m – 1 ano  - 0.10 - 0.06 - 0.03 - 0.43*   
1 – 3 anos   - - 0.16 - 0.14 - 0.53*   
3 – 5 anos    - 0.02 - 0.37   

5 – 10 anos     - - 0.39   
Diferenças entre as médias (Factor 3: Gestão social e discursiva do conhecimento) 

< 6 meses - 0.19 - 0.05 - 0.10 - 0.23 - 0.39   
6 m – 1 ano  - - 0.23 - 0.28 - 0.42* - 0.58*   
1 – 3 anos   - - 0.05 - 0.19 - 0.35   
3 – 5 anos    - - 0.14 - 0.30   

5 – 10 anos     - - 0.16   
Diferenças entre as médias (Factor 4: Gestão estratégica do conhecimento) 

< 6 meses - 0.26 0.13 0.10 - 0.02 - 0.16   
6 m – 1 ano  - - 0.13 - 0.15 - 0.28 - 0.42*   
1 – 3 anos   - 0.02 - 0.15 - 0.29   
3 – 5 anos    - - 0.12 - 0.26   

5 – 10 anos     - - 0.14   
 
* p < .05     
Legenda: GC (MT) – Média total do GC; Factor 1 – Práticas de gestão do conhecimento (preservação e utilização); 
Factor 2 – Práticas de gestão do conhecimento (aquisição e partilha); Factor 3 – Gestão social e discursiva do 
conhecimento; Factor 4 – Gestão estratégica do conhecimento. 
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4,03,83,63,43,23,02,82,62,4

Antiguidade

  <= 6 meses

  ]6 meses a  1 ano]

  ]1 a 3 anos]

  ]3 a 5 anos]

  ]5 a 10 anos]

  > 10 anos

 
 
Legenda: F1 – Factor 1: Práticas de gestão do conhecimento (preservação e utilização); F2 – Factor 2: Práticas de gestão 
do conhecimento (aquisição e partilha); F3 – Factor 3: Gestão social e discursiva do conhecimento; F4 – Factor 4: Gestão 
estratégica do conhecimento. 
 

Figura 6.4 – Pontuações médias nos quatro factores do GC em função da antiguidade no hotel 

 

 

1.5. Função 

 

No que respeita à influência da variável função na gestão do conhecimento, 

recorremos, novamente, à MANOVA, uma vez que se encontravam garantidos os 

pressupostos de utilização do referido teste estatístico.  

O teste multivariado aponta para um efeito global estatisticamente significativo 

[lambda (Λ) de Wilks = 0.90; F (16, 837.72) = 1.76, p = .03]. Importa, contudo, salientar 

que os contrastes a posteriori (testes de Tukey) apenas identificam a existência de 

diferenças significativas ao nível do Factor 2. As diferenças verificadas relacionam-se com 

a percepção correspondente à maior aplicabilidade das práticas de gestão do conhecimento 

(aquisição e partilha) a estes hotéis evidenciada pelos sujeitos inquiridos que ocupam 
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funções de direcção/gestão por comparação com aqueles que exercem funções técnicas (cf. 

Quadro 6.5). 

 

 
Quadro 6.5 

Pontuações médias e desvios-padrão do GC em função da função desempenhada: testes univariados e 

de comparação múltipla 

 

Medidas 
Director(a)/ 
Gestor(a) 

n = 17 

Chefe secção
n = 19 

Adm.(a)/Ecón.(a)
n = 4 

Técnico(a)
n = 130 

Outros 
n = 112 

Total 
N = 282 

 Pontuações médias 
GC (MT) 3,55 3,38 3,32 3,33 3,32 3,35 

F (4, 277)

Factor 1 3.58 3.34 3.38 3.43 3.41 3.43 0.31 
Factor 2 3.37 3.05 2.86 2.82 2.85 2.88 2.21 
Factor 3 3.62 3.57 3.83 3.64 3.60 3.62 0.17 
Factor 4 3.68 3.59 3.25 3.66 3.46 3.57 2.02 

Desvios-padrão 
GC (MT) 0.57 0.53 0.43 0.57 0.55 0.56  
Factor 1 0.65 0.61 0.50 0.69 0.70 0.68  
Factor 2 0.71 0.75 0.42 0.81 0.75 0.78  
Factor 3 0.60 0.62 0.62 0.67 0.64 0.65  
Factor 4 0.66 0.48 0.77 0.56 0.66 0.61  

Diferenças entre as médias (Factor 2: Práticas de GC – aquisição e partilha) 
Dir.(a)/G.(a) - 0.32 0.51 0.55* 0.52   

C. Secção  - 0.18 0.23 0.20   
Ad.(a)/Ec.(a)   - 0.04 0.01   
Técnico(a)    - 0.03   

* p < .05             
Legenda: GC (MT) – Média total do GC; Factor 1 – Práticas de gestão do conhecimento (preservação e utilização); 
Factor 2 – Práticas de gestão do conhecimento (aquisição e partilha); Factor 3 – Gestão social e discursiva do 
conhecimento; Factor 4 – Gestão estratégica do conhecimento; Dir.(a)/G.(a) – Director(a)/Gestor(a); C. Secção – Chefe 
de secção; Adm.(a)/Ecón.(a) – Administrativo(a)/Ecónomo(a). 

 

Na Figura 6.5 representam-se graficamente as pontuações médias obtidas nos 

quatro factores da gestão do conhecimento em função das categorias funcionais 

consideradas. 
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  Director/gestor
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  Técnico

  Outros

 
Legenda: F1 – Factor 1: Práticas de gestão do conhecimento (preservação e utilização); F2 – Factor 2: Práticas de gestão 
do conhecimento (aquisição e partilha); F3 – Factor 3: Gestão social e discursiva do conhecimento; F4 – Factor 4: Gestão 
estratégica do conhecimento. 
 

Figura 6.5 – Pontuações médias nos quatro factores do GC em função da função desempenhada 

 

 

1.6. Tempo na função 

 

No que concerne à influência da variável tempo na função na percepção relativa à 

aplicabilidade da gestão do conhecimento às organizações estudadas, realizámos, uma vez 

mais, uma MANOVA, tomando como VI a antiguidade dos participantes na função em 

exercício, agrupada em seis níveis, e como VDs os quatro factores retidos no Questionário 

de gestão do conhecimento. 

Obtivemos um lambda (Λ) de Wilks = 0.88, F (20, 1025.79) = 2.04; p < .01, 

indicativo de diferenças estatisticamente significativas entre os factores da gestão do 

conhecimento globalmente considerados, que os testes univariados indicam dever-se aos 

factores 2, 3 e 4. 

Os testes de Tukey indicam, em termos globais, que os inquiridos que exerciam a 

sua função há mais tempo percepcionavam como aplicando-se mais às organizações 
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estudadas os processos organizacionais relacionados com os factores acima referidos. Mais 

concretamente, constata-se que a percepção dos actores organizacionais que 

desempenhavam a actual função há mais do que 10 anos distingue-se: 

- daquela que caracteriza os sujeitos que exerciam a sua função há menos do que 6 

meses, no que se refere ao Factor 2 – práticas de gestão do conhecimento (aquisição e 

partilha); 

- da que detinham os sujeitos que desempenhavam a actual função há menos do que 

1 ano ou entre 3 e 5 anos, no que se refere ao Factor 3 – gestão social e discursiva do 

conhecimento; Há a referir que os participantes com mais do que 5 anos no exercício da 

actual função percepcionavam, igualmente, como aplicando-se mais aos hotéis onde 

intervinham profissionalmente os processos relativos a este factor do que aqueles que 

estavam na actual função por um período temporal que vai dos 6 meses a 1 ano; 

- daquela que caracteriza os sujeitos inquiridos que exerciam a sua função nestes 

hotéis há mais do que 6 meses e há menos do que 1 ano, no que se refere ao Factor 4 – 

gestão estratégica do conhecimento (cf. Quadro 6.6). 
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Quadro 6.6 

Pontuações médias e desvios-padrão do GC em função do tempo na função: testes univariados e de 

comparação múltipla 

 

< 6 meses
n = 28 

6 m – 1 ano 
n = 39 

1 – 3 anos 
n = 61 

3 – 5 anos 
n = 64 

5 – 10 anos 
n = 73 

> 10 anos 
n = 53 

Total 
N =318 Medidas 

Pontuações médias 
GC (MT) 3.17 3.17 3.33 3.29 3.46 3.56 3.36 

F (5, 312) 

Factor 1 3.29 3.24 3.45 3.35 3.55 3.59 3.44 2.20 
Factor 2 2.50 2.84 2.78 2.85 2.91 3.14 2.87 3.05* 
Factor 3 3.45 3.35 3.57 3.55 3.79 3.89 3.63 5.15** 
Factor 4 3.54 3.34 3.54 3.49 3.65 3.74 3.56 2.45* 

 Desvios-padrão  

GC (MT) 0.46 0.47 0.59 0.51 0.57 0.55 0.55  
Factor 1 0.55 0.62 0.74 0.65 0.71 0.63 0.67  
Factor 2 0.70 0.59 0.81 0.62 0.73 0.92 0.76  
Factor 3 0.55 0.65 0.71 0.63 0.66 0.51 0.65  
Factor 4 0.63 0.55 0.67 0.56 0.62 0.61 0.62  

Diferenças entre as médias (Factor 2: Práticas de GC – aquisição e partilha) 
< 6 meses - - 0.34 - 0.28 - 0.35 - 0.41 - 0.64*   

6 m – 1 ano  - 0.06 - 0.01 - 0.07 - 0.30   
1 – 3 anos   -  - 0.07 - 0.13 - 0.37   
3 – 5 anos    - 0.06 - 0.29   
5 – 10 anos     - - 0.24   

Diferenças entre as médias (Factor 3: Gestão social e discursiva do conhecimento) 
< 6 meses - 0.10 - 0.13 - 0.11 - 0.35 - 0.44*   

6 m – 1 ano  -  0.23 - 0.21 - 0.45* - 0.55*   
1 – 3 anos   - 0.02 - 0.22 - 0.32   
3 – 5 anos    - 0.24 - 0.34*   
5 – 10 anos     - 0.09   

Diferenças entre as médias (Factor 4: Gestão estratégica do conhecimento) 
< 6 meses - 0.20 0.01 0.06 - 0.10 - 0.20   

6 m – 1 ano  - - 0.20 - 0.14 - 0.30 - 0.40*   
1 – 3 anos   - 0.05 - 0.12 - 0.20   
3 – 5 anos    - - 0.16 - 0.26   
5 – 10 anos     - - 0.10   

* p < .05    ** p < .001 
 
Legenda: GC (MT) – Média total do GC; Factor 1 – Práticas de gestão do conhecimento (preservação e utilização); 
Factor 2 – Práticas de gestão do conhecimento (aquisição e partilha); Factor 3 – Gestão social e discursiva do 
conhecimento; Factor 4 – Gestão estratégica do conhecimento. 

 

Na Figura 6.6 representam-se graficamente as pontuações médias obtidas nos 

quatro factores da gestão do conhecimento em função do período temporal decorrido desde 

o início do exercício da função por parte dos sujeitos inquiridos. 
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Legenda: F1 – Factor 1: Práticas de gestão do conhecimento (preservação e utilização); F2 – Factor 2: Práticas de gestão 
do conhecimento (aquisição e partilha); F3 – Factor 3: Gestão social e discursiva do conhecimento; F4 – Factor 4: Gestão 
estratégica do conhecimento. 
 

Figura 6.6 – Pontuações médias nos quatro factores do GC em função do tempo na função 

 

 

1.7. Departamento 

 

No que concerne à influência da variável departamento ou área funcional a que 

pertencem os participantes na gestão do conhecimento, realizámos, uma vez mais, uma 

MANOVA, tomando como VI o departamento, agrupado em seis níveis, e como VDs os 

quatro factores retidos no Questionário de gestão do conhecimento. 

Obtivemos um lambda (Λ) de Wilks = 0.82, F (20, 803.57) = 2.41; p = .001, 

indicativo de diferenças estatisticamente significativas entre os factores da gestão do 

conhecimento globalmente considerados. De acordo com os testes univariados as 

diferenças encontradas devem-se aos factores 1 e 2. Efectivamente: 

- no que respeita ao Factor 1, as comparações simples a posteriori (testes de Tukey) 

apontam para uma percepção correspondente a uma maior aplicabilidade das práticas de 
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gestão do conhecimento (preservação e utilização) por parte dos sujeitos que integravam os 

andares face aos que pertenciam ao restaurante/bar ou à cozinha/pastelaria. 

- quanto ao Factor 2 - práticas de gestão do conhecimento (aquisição e partilha), 

verifica-se que os participantes que pertenciam aos departamentos de direcção/gestão 

percepcionavam como estando mais operantes nos hotéis estudados os processos 

organizacionais relacionados com este factor do que os sujeitos pertencentes aos andares 

ou à cozinha/pastelaria. 

No Quadro 6.7 indicam-se as pontuações médias e os resultados dos testes 

univariados em função dos departamentos considerados. 

 

 
Quadro 6.7 

Pontuações médias e desvios-padrão do GC em função do departamento: testes univariados e de 

comparação múltipla 
 

Direcção/ 
Gestão 
n = 20 

Recepção 
n = 69 

Restaurante/ 
Bar 

n = 50 

Andares 
n = 75 

Administ. 
n = 12 

Cozinha/ 
Pastel. 
n = 25 

Total 
N = 251 Medidas 

Pontuações médias 

(F 5, 245) 

GC (MT) 3.60 3.39 3.23 3.40 3.15 3.16 3.34  
Factor 1 3.61 3.52 3.19 3.58 3.24 3.09 3.42 4.05** 
Factor 2 3.41 2.92 2.87 2.87 2.75 2.68 2.90 2.48* 
Factor 3 3.70 3.58 3.51 3.64 3.27 3.60 3.58 0.94 
Factor 4 3.70 3.59 3.43 3.54 3.44 3.43 3.53 0.91 

Desvios-padrão 
GC (MT) 0.57 0.56 0.52 0.54 0.53 0.57 0.55  
Factor 1 0.64 0.69 0.59 0.69 0.62 0.70 0.68  
Factor 2 0.71 0.74 0.70 0.77 0.73 0.75 0.75  
Factor 3 0.60 0.65 0.63 0.65 0.51 0.84 0.66  
Factor 4 0.63 0.59 0.55 0.65 0.73 0.70 0.62  

Diferenças entre as médias (Factor 1: Práticas de GC – preservação e utilização) 
Dir./Gestão -  0.10 0.42 0.04 0.38 0.52   
Recepção  - 0.32 - 0.06 0.28 0.42   
Rest./Bar   - - 0.39* - 0.05 0.10   
Andares    - 0.34 0.48*   

Administ.     - 0.14   
Diferenças entre as médias (Factor 2: Práticas de GC – aquisição e partilha) 

Dir./Gestão - 0.49 0.54 0.54* 0.66 0.73*   
Recepção  - 0.04 0.05 0.17 0.24   
Rest./Bar   - 0.00 0.12 0.19   
Andares    - 0.12 0.19   

Administ.     - 0.07   
* p < .05            ** p < .001 
Legenda: F1 – Factor 1: Práticas de gestão do conhecimento (preservação e utilização); F2 – Factor 2: Práticas de gestão 
do conhecimento (aquisição e partilha); F3 – Factor 3: Gestão social e discursiva do conhecimento; F4 – Factor 4: Gestão 
estratégica do conhecimento; Dir./Gestão – Direcção/Gestão; Rest./Bar – Restaurante/Bar; Administ. – 
Administrativo(a); Cozinha/Pastel. – Cozinha/Pastelaria. 
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Na Figura 6.7 representam-se graficamente as pontuações médias obtidas nos 

quatro factores do GC em função do departamento a que pertenciam os sujeitos inquiridos 

nas organizações hoteleiras estudadas. 
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Pontuações médias

3,83,63,43,23,02,82,62,4

Departamento

  Direcção/Gestão

  Recepção

  Restaurante/Bar

  Andares (lav/limp)

 Administ./Economato

  Cozinha/Pastelaria

 
Legenda: F1 – Factor 1: Práticas de gestão do conhecimento (preservação e utilização); F2 – Factor 2: Práticas de gestão 
do conhecimento (aquisição e partilha); F3 – Factor 3: Gestão social e discursiva do conhecimento; F4 – Factor 4: Gestão 
estratégica do conhecimento. 
 

Figura 6.7 – Pontuações médias nos quatro factores do GC em função do departamento a que 

pertencem os participantes 

 

 

1.8. Habilitações literárias 

 

No sentido de avaliar a existência de diferenças de percepção quanto à 

aplicabilidade da gestão do conhecimento em função das habilitações literárias dos sujeitos 

inquiridos, efectuámos uma MANOVA, tomando como VI as habilitações literárias e 

como VDs os quatro factores retidos no Questionário de gestão do conhecimento. 

Obtivemos um lambda (Λ) de Wilks = 0.91, F (20, 1025.79) = 1.52; p = .07, 

indicativo da não existência de diferenças estatisticamente significativas entre os factores 
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da gestão do conhecimento considerados, quando consideramos o limiar de significação 

estatística convencionado (p  < .05). Todavia, de acordo com os testes univariados existem 

diferenças entre factores 3 e 4. No entanto, as comparações simples a posteriori (testes de 

Tukey), indicam a existência de diferenças exclusivamente ao nível do factor 3, 

verificando-se que os sujeitos inquiridos que possuem habilitações literárias 

compreendidas entre o 7º e o 12º anos de escolaridade percepcionam como aplicando-se 

mais aos hotéis estudados os processos relacionados com a gestão social e discursiva do 

conhecimento face aos que possuíam 4 ou menos anos de escolaridade. 

No Quadro 6.8 indicam-se as pontuações médias e os resultados dos testes 

univariados em função das habilitações literárias dos participantes, enquanto que na Figura 

6.8 se representam graficamente as pontuações médias nos quatro factores do GC em 

função da referida variável. 

 

 
Quadro 6.8 

Pontuações médias e desvios-padrão do GC em função das habilitações literárias: testes univariados e 

de comparação múltipla 

 
0 – 4ºA 
n = 49 

5º – 6ºA 
n = 52 

7º – 9ºA 
n = 54 

10º– 12ºA 
n = 120 

Bachar. 
n = 20 

Licenc. 
n = 23 

Total 
N = 318 Medidas 

Pontuações médias 
GC (MT) 3.55 3.24 3.28 3.32 3.44 3.49 3.36 

F (5, 
312) 

Factor 1 3.58 3.30 3.37 3.42 3.48 3.66 3.44 1.57 
Factor 2 3.09 2.73 2.86 2.83 2.94 2.82 2.87 1.32 
Factor 3 3.91 3.62 3.48 3.56 3.71 3.75 3.63 2.85* 
Factor 4 3.74 3.41 3.49 3.52 3.73 3.80 3.56 2.82* 

 Desvios-padrão  
GC (MT) 0.59 0.50 0.48 0.56 0.57 0.60 0.55  
Factor 1 0.68 0.64 0.62 0.69 0.73 0.62 0.67  
Factor 2 0.84 0.63 0.65 0.74 0.86 0.97 0.76  
Factor 3 0.62 0.68 0.66 0.64 0.68 0.56 0.65  
Factor 4 0.72 0.67 0.57 0.57 0.41 0.54 0.62  

Diferenças entre as médias (Factor 3: Gestão social e discursiva do conhecimento) 
0 – 4º A - 0.29 0.42* 0.34* 0.20 0.16   
5ª - 6ºA  - 0.13 0.05 - 0.09 - 0.13   
7º - 9ºA   - - 0.08 - 0.23 - 0.27   

10º - 12ºA    - - 0.15 - 0.18   
Bacharelato     - 0.04   

* p < .05             

Legenda: F1 – Factor 1: Práticas de gestão do conhecimento (preservação e utilização); F2 – Factor 2: Práticas de gestão 
do conhecimento (aquisição e partilha); F3 – Factor 3: Gestão social e discursiva do conhecimento; F4 – Factor 4: Gestão 
estratégica do conhecimento; Bachar. – Bacharelato; Licenc. – Licenciatura. 
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Habilitações 

  0 ao 4º ano

  5º ao 6º ano

  7º ao 9º ano

  10º ao 12º ano

  Bacharelato

 Licenciat/Mestrado

 
Legenda: F1 – Factor 1: Práticas de gestão do conhecimento (preservação e utilização); F2 – Factor 2: Práticas de gestão 
do conhecimento (aquisição e partilha); F3 – Factor 3: Gestão social e discursiva do conhecimento; F4 – Factor 4: Gestão 
estratégica do conhecimento. 
 

Figura 6.8 – Pontuações médias nos quatro factores do GC em função das habilitações literárias 

 

 

 

2. Caracterização das organizações hoteleiras estudadas em função da gestão 

do conhecimento 

 

No sentido de se proceder à caracterização do conjunto das vinte organizações 

hoteleiras que integram a amostra do nosso estudo, apresentam-se, seguidamente, os 

resultados da análise dos dados recolhidos com o Questionário de gestão do conhecimento, 

considerando-se a média (medida de tendência central) e o desvio padrão (medida de 

dispersão) relativos à escala global e a cada um dos quatro factores nela retidos. 

Apresentam-se, ainda, os valores mínimos e máximos registados (cf. Quadro 6.9. 
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Quadro 6.9 

A GC nos hotéis estudados: resultados obtidos na escala global e nos quatro factores nela retidos 

 

Medidas N Mínimo Máximo M DP 

GC (MT) 318 2.11 4.75 3.36 0.55 

Factor 1 318 1.79 5.00 3.44 0.67 

Factor 2 318 1.09 4.64 2.87 0.76 

Factor 3 318 1.70 5.00 3.63 0.65 

Factor 4 318 2.00 5.00 3.56 0.62 

 
Legenda: F1 – Factor 1: Práticas de gestão do conhecimento (preservação e utilização); F2 – Factor 2: Práticas de gestão 
do conhecimento (aquisição e partilha); F3 – Factor 3: Gestão social e discursiva do conhecimento; F4 – Factor 4: Gestão 
estratégica do conhecimento 
 

Considerando o GC na sua globalidade, constata-se que, nas organizações 

hoteleiras estudadas, as médias dos valores mínimos e máximos registados correspondem, 

respectivamente, a 2.11 e a 4.75, pelo que se torna possível dizer que a média dos valores 

mínimos se aproxima da opção de resposta 2 (aplica-se pouco) e que a média dos valores 

máximos corresponde à quase total aplicação das proposições nele constantes aos hotéis 

estudados. A pontuação média obtida é de 3.36 (DP = 0.55), pelo que se pode afirmar que, 

em média, a percepção dos respondentes face às proposições constantes da escala em 

questão é de que estas se aplicavam moderadamente ao seu contexto organizacional. Assim 

sendo, parece poder afirmar-se que uma das principais conclusões a retirar vai no sentido 

de que esta percepção reflecte a moderada aplicabilidade dos processos organizacionais 

relacionados com o conhecimento nas organizações onde intervinham os sujeitos 

inquiridos.  

Se considerarmos, em particular, os resultados obtidos nas medidas de tendência 

central, no que concerne ao Factor 1, práticas de gestão do conhecimento (preservação e 

utilização), verificamos que a média dos valores mínimos é igual a 1.79, a dos máximos 

corresponde à opção de resposta extrema presente na escala (M = 5.00) e que a média de 

3.44 registada (DP = 0.67), apesar de ligeiramente superior a três, reflecte uma percepção 

de moderada aplicação dos processos traduzidos por este factor nas organizações em 

questão, designadamente das práticas de gestão do conhecimento formalmente instituídas 

no sentido da preservação e utilização do conhecimento. 

No Factor 2, alusivo práticas de gestão do conhecimento (aquisição e partilha), a 

média dos valores mínimos é de 1.09 (aproximando-se da opção de resposta 1 e sendo a 
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média mais baixa dos valores mínimos registados nos quatro factores) e a dos máximos é 

de 4.64 (aproximando-se da opção de resposta 5.00, mas sendo a média mais baixa dos 

valores máximos registados nos quatro factores). De igual modo, a pontuação média, sendo 

igual a 2.87 (DP = 0.76), corresponde à mais baixa pontuação média registada, pelo que se 

torna possível afirmar que é a este nível que os inquiridos evidenciaram uma percepção 

média que vai no sentido da menor aplicabilidade das práticas em questão na realidade 

organizacional onde intervinham (por comparação com os demais factores considerados). 

As médias dos valores mínimos e máximos registados ao nível do Factor 3, gestão 

social e discursiva do conhecimento, correspondem a 1.70 e 5.00, respectivamente, e a 

pontuação média de 3.63 (DP = 0.66), aproximando-se da opção de resposta 4 (aplica-se 

muito) reflecte a mais elevada percepção média registada nos quatro factores, reflectindo a 

percepção dos participantes quanto à grande aplicabilidade aos hotéis em questão das 

proposições que o integram. Parece poder afirmar-se que existe nestas organizações uma 

orientação cultural para o desenvolvimento das circunstâncias que envolvem e catalisam as 

interacções informais, caracterizadas pela prática discursiva, pelo uso e construção de uma 

linguagem comum, no âmbito das quais os diversos actores organizacionais procuram 

compreender, perceber e atribuir um sentido à realidade organizacional e aos 

acontecimentos que caracterizam o seu dia a dia. 

Por fim, no que respeita ao Factor 4, gestão estratégica do conhecimento, constata-

se que as médias registadas ao nível dos valores mínimos e máximos correspondem às 

opções de resposta 2 (aplica-se pouco) e 5 (aplica-se quase totalmente) e que a pontuação 

média no factor, sendo igual a 3.56, traduz uma moderada aplicabilidade das proposições 

que o integram à realidade organizacional em questão. Sendo, apesar disso, o factor que 

reúne a segunda pontuação média mais favorável, reflecte a percepção detida pelos 

participantes da aplicação a estas organizações de uma política de gestão estratégica do 

conhecimento, de uma orientação para o exterior e para o mercado, centrada na utilização 

do conhecimento numa lógica competitiva e no âmbito da qual os clientes e concorrentes 

assumem um papel determinante.  

Em breve síntese, pode dizer-se que as pontuações médias registadas nos quatro 

factores retidos nesta escala nos permitem sustentar que as avaliações dos participantes 

são, em regra, positivas qualquer que seja o factor considerado, sendo de destacar, contudo, 

os Factores 2 - práticas de gestão do conhecimento (aquisição e partilha) e 3 – gestão 
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social e discursiva do conhecimento, na medida em que congregam, respectivamente, as 

percepções médias de menor e maior aplicabilidade às organizações em questão do 

conjunto dos processos relacionados com a gestão do conhecimento considerado (cf. 

Figura 6.9). 
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Legenda: F1 – Factor 1: Práticas de gestão do conhecimento (preservação e utilização); F2 – Factor 2: Práticas de gestão 
do conhecimento (aquisição e partilha); F3 – Factor 3: Gestão social e discursiva do conhecimento; F4 – Factor 4: Gestão 
estratégica do conhecimento. 
 

Figura 6.9 – Pontuações médias obtidas no GC (escala global) e nos quatro factores nele retidos 
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Ao longo do presente capítulo, apresentámos os resultados obtidos no estudo da 

influência de um conjunto de variáveis socio-demográficas na gestão do conhecimento, 

bem como caracterizámos as organizações hoteleiras estudadas em função da percepção 

dos participantes quanto à ocorrência (ou não) de um conjunto de processos 
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organizacionais relacionados com a gestão do conhecimento (segundo e terceiro objectivos 

definidos para a investigação empírica realizada).  

Na conclusão desta dissertação sistematizaremos os resultados alcançados e aqui 

apresentados. 
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CONCLUSÃO 

 
 
 

Abandonando antigas convenções que ditavam as regras da vida e do trabalho, a 

sociedade do conhecimento abraça agora novos valores, procurando integrar novas formas 

de organização do trabalho, de promoção da qualidade de vida e das relações interpessoais, 

reflectindo, assim, as expectativas decorrentes das transformações profundas ocorridas no 

século XX, sustentadas na tecnologia, no conhecimento e na comunicação. 

A inteligência, a criatividade e a capacidade de inovação, constituem alguns dos 

parâmetros que (re)definem o perfil dos “trabalhadores do conhecimento”, de vital 

importância para as organizações actuais, porquanto constituem o seu mais importante 

capital, o intelectual. Neste contexto, todos quantos intervêm ao nível do turismo devem 

estar particularmente atentos, na medida em que os novos contornos que se vêm 

delineando para a actividade turística, pressupõem a garantia de que todas as propostas e 

tendências estejam vinculadas a profissionais que afirmem pensamentos e comportamentos 

originais, que interliguem inteligência e futuro.  

Antes de nos debruçarmos sobre as considerações finais que emergem da 

investigação realizada, optámos por presentificar os objectivos que a nortearam, para mais 

facilmente podermos avaliar da existência (ou não) de um hiato entre as nossas intenções 
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iniciais, os nossos objectivos formalmente declarados e aquilo que efectivamente 

alcançámos. Assim sendo, pretendíamos: 

- adaptar e validar o GC para uma amostra do sector hoteleiro; 

- estudar a influência de um conjunto de variáveis socio-demográficas na gestão do 

conhecimento; 

- perceber até que ponto opera nas organizações hoteleiras estudadas um conjunto 

de processos organizacionais relacionados com a gestão do conhecimento.  

De um modo geral, a nossa percepção é de que alcançámos os objectivos a que nos 

havíamos proposto. No entanto, antes de, sucintamente, aludirmos às principais conclusões 

que consubstanciam o balanço que a este respeito fazemos, não podemos deixar de referir 

algumas das limitações inerentes ao trabalho desenvolvido.  

Podemos considerar que as opções metodológicas efectuadas, o próprio 

instrumento utilizado, bem como a análise e interpretação dos resultados obtidos no estudo 

empírico realizado, comportam vantagens e desvantagens, aspectos positivos e negativos. 

Relativamente ao instrumento utilizado, não podemos deixar de referir que a utilização de 

uma medida baseada na percepção, limitando o leque das informações a que acedemos 

exclusivamente ao “olhar” dos sujeitos inquiridos sobre a temática em causa, não deixa de 

constituir uma das limitações a assinalar. Seria importante que pudéssemos considerar 

outros “olhares” (e.g., dos clientes, fornecedores, accionistas), bem como considerássemos 

outras metodologias de recolha de dados (e.g., entrevistas, observação, análise 

documental). No entanto, procurámos sustentar as opções que fomos fazendo num 

conjunto de argumentos apresentado por diversos autores, procurando, deste modo, 

minimizar as limitações delas decorrentes.  

Consideramos, ainda, que os resultados obtidos devem perspectivar-se no contexto 

de um estudo exploratório, de uma primeira aproximação a um campo de estudo algo 

inexplorado se tivermos em conta a sua vastidão e complexidade. Importa enfatizar, 

igualmente, a necessidade e relevância da realização de estudos longitudinais que 

possibilitem a confirmação (ou não) de algumas das principais conclusões a que este 

estudo nos conduziu. 

As limitações ou constrangimentos assinalados, não deixam, contudo, de constituir 

pistas para futuros trabalhos que, em nossa opinião, se revestem de grande 
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instrumentalidade para o avanço do conhecimento científico neste domínio, quer a nível 

conceptual, quer a nível da investigação empírica. 

Iniciamos a apresentação breve e sucinta dos resultados alcançados, referindo que o 

primeiro dos objectivos traçados, a adaptação e validação do GC para uma amostra do 

sector hoteleiro, foi concretizado, tendo sido, assim, viabilizados os estudos que nos 

propusemos no âmbito dos segundo e terceiro objectivos. 

De facto, no sexto capítulo deste trabalho, apresentámos os resultados obtidos num 

conjunto de análises que tinham por objectivo avaliar se existiam diferenças de percepção 

dos colaboradores a propósito da aplicabilidade dos processos organizacionais 

relacionados com a gestão do conhecimento às organizações incluídas na nossa amostra, 

em função de um conjunto de variáveis socio-demográficas (segundo objectivo), bem 

como caracterizámos os hotéis estudados em função dos resultados obtidos nos processos 

organizacionais relacionados com o conhecimento que considerámos (terceiro objectivo). 

De seguida, sistematizamos e procuramos atribuir sentido aos principais resultados 

alcançados. 

Em regra, constatámos a existência de diferenças de percepção em função das 

variáveis consideradas, permitindo-nos concluir que a opinião dos participantes a propósito 

do grau em que operam nestas organizações os processos de gestão do conhecimento sofre 

influências delas decorrentes. Importa, contudo, salientar que as referidas diferenças de 

percepção não se verificaram de um modo equitativo em todos os factores do GC, isto é, 

nos diversos processos de gestão do conhecimento considerados.  

Efectivamente, estas verificaram-se na percepção relativa à (a) aplicabilidade das 

práticas de gestão do conhecimento – aquisição e partilha (Factor 2) em função de seis das 

oito variáveis consideradas (com excepção da experiência prévia e das habilitações 

literárias); (b) da gestão social e discursiva do conhecimento (Factor 3) em função de 

quatro das oito variáveis, designadamente, da idade, da antiguidade no hotel e no exercício 

da função, bem como das habilitações literárias; (c) da gestão estratégica do conhecimento 

(Factor 4) igualmente em função de quatro das oito variáveis, nomeadamente, sexo, idade, 

antiguidade no hotel e na função e, por fim, (d) das práticas de gestão do conhecimento – 

preservação e utilização (Factor 1) em função de três das oito variáveis, concretamente, da 

idade, da antiguidade no hotel e do departamento a que pertenciam os participantes. 
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Assim sendo, parece poder afirmar-se que a percepção relativa ao Factor 2 (práticas 

de gestão do conhecimento – aquisição e partilha) é susceptível de variar em função de um 

leque alargado de variáveis, não sendo, contudo, influenciada pela experiência prévia e 

pelas habilitações literárias dos sujeitos inquiridos. De um modo global e em jeito de 

síntese, verificámos que os colaboradores do sexo masculino, os mais velhos, os que 

trabalhavam nos hotéis estudados e neles exerciam a sua função há mais tempo, aqueles 

que eram directores/gestores, bem como aqueles que pertenciam ao departamento de 

direcção/gestão percepcionaram como sendo mais operantes nas suas organizações as 

práticas de gestão do conhecimento orientadas para a sua aquisição e partilha. 

Em nosso entender, importa, sobretudo, salientar os resultados que se relacionam 

com a idade dos sujeitos inquiridos, a sua antiguidade nas organizações estudadas e no 

exercício das suas funções. Estes resultados contrastam com aqueles que foram obtidos 

noutros sectores de actividade (Cardoso, 2003; Brito, 20003) e permitem-nos concluir pela 

acrescida importância da experiência profissional dos actores organizacionais que intervêm 

no sector da hotelaria. De facto, atendendo às características da cultura destas organizações 

(essencialmente familiares), ao tipo de serviço que prestam, à relação de proximidade com 

o cliente e ao tipo de interacção que com este nelas se estabelece, existe um conjunto de 

comportamentos e atitudes que resultam de um conhecimento adquirido e partilhado ao 

longo do tempo. Por outro lado, não nos surpreende a percepção diferenciada daqueles que 

pertencem ao topo estratégico destas unidades hoteleiras, na medida em que mais 

facilmente detêm a possibilidade de apreender a realidade organizacional no que aos 

processos em questão diz respeito. Importa, por fim, salientar que o Factor 2 foi o único 

que se mostrou susceptível de ser influenciado pela variável “função”. 

Por comparação com o sucedido no Factor 2, apesar de se terem verificado 

diferenças de percepção relativas ao Factor 3 (gestão social e discursiva do conhecimento), 

estas circunscreveram-se a um menor número de variáveis. Neste sentido, verificou-se que 

os colaboradores mais velhos, os que trabalhavam nestes hotéis e neles exerciam a sua 

função há mais tempo, bem como aqueles que possuíam entre o 7º e o 12º anos de 

escolaridade, por comparação com aqueles que detinham 4 ou menos anos de escolaridade, 

evidenciavam uma percepção correspondente a um mais elevado grau de aplicabilidade do 

processo em questão. Salienta-se, ainda, o facto de apenas no Factor 3 se terem verificado 

diferenças de percepção em função da variável habilitações literárias.  
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No que respeita aos processos organizacionais relacionados com o Factor 4 (gestão 

estratégica do conhecimento), verificámos que os colaboradores do sexo masculino, os 

mais velhos, os que trabalhavam nestes hotéis e neles exerciam a sua função há mais tempo 

eram quem evidenciava uma percepção que ia no sentido de um maior grau de 

aplicabilidade a estas organizações dos processos organizacionais relacionados com a 

gestão estratégica do conhecimento. 

Reiteramos, uma vez mais, a relevância das variáveis directamente relacionadas 

com o espaço temporal, na medida em que a antiguidade (na vida, no hotel e na função) 

revelou-se, também ao nível dos factores 3 e 4, determinante da percepção dos 

participantes. 

As diferenças de percepção identificadas ao nível do Factor 1 (práticas de gestão do 

conhecimento – preservação e utilização) relacionam-se com as variáveis idade, 

antiguidade no hotel e departamento, tendo-se verificado que eram, de novo, os mais 

velhos, os que intervinham profissionalmente nestas unidades hoteleiras há mais tempo, 

bem como aqueles que nelas pertenciam aos andares (por comparação com os que se 

enquadravam no departamento relativo ao restaurante/bar), quem evidenciava uma 

percepção correspondente a um maior grau de aplicabilidade dos processos organizacionais 

relacionados com este factor. 

Das oito variáveis socio-demográficas consideradas, verificámos que a “idade” e a 

“antiguidade” no hotel mostraram-se susceptíveis de influenciar todos os quatro factores 

do Questionário de gestão do conhecimento, a “antiguidade na função” é susceptível de 

influenciar três factores (apenas se exclui o Factor 1), enquanto que as variáveis “sexo” e 

“departamento” influenciaram os resultados obtidos ao nível de dois factores (Factores 2 e 

4 no primeiro caso e Factores1 e 2 no segundo). De referir que as variáveis “função” e 

“habilitações literárias” apenas influenciaram a percepção dos participantes relativa a um 

único factor (Factor 2 e 3, respectivamente), e que a “experiência prévia” de trabalho dos 

inquiridos noutras organizações hoteleiras não influenciou a percepção relativa a nenhum 

dos quatro factores considerados. 

Concluiremos pela existência de diferenças globais na percepção dos participantes 

a propósito do grau de aplicação às organizações estudadas dos processos de gestão do 

conhecimento em função das variáveis socio-demográficas consideradas. Foi ao nível das 

práticas de gestão do conhecimento orientadas para a sua aquisição e partilha que as 
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referidas diferenças se verificaram em função de um maior número de variáveis (seis), 

seguindo-se-lhe os factores relativos à gestão social e discursiva do conhecimento (quatro) 

e à sua gestão estratégica (quatro). Três variáveis estiveram na origem das diferenças de 

percepção registadas ao nível das práticas de gestão do conhecimento orientadas para a sua 

preservação e utilização. 

No que respeita ao nosso terceiro objectivo, relativo à caracterização dos hotéis em 

função dos processos de gestão do conhecimento, concluímos que a percepção global dos 

respondentes face às proposições constantes da escala utilizada é de que estas operavam 

moderadamente no seu contexto organizacional ou, dito de outro modo, que a referida 

percepção reflecte a moderada aplicabilidade dos processos organizacionais relacionados 

com o conhecimento nas organizações onde intervinham os sujeitos inquiridos. Por outro 

lado, no que respeita a cada um dos quatro factores retidos nesta escala, concluímos que as 

avaliações dos participantes são, em regra, positivas qualquer que seja o factor 

considerado, destacando-se, no entanto, os Factores 2 - práticas de gestão do 

conhecimento (aquisição e partilha) e 3 – gestão social e discursiva do conhecimento, na 

medida em que reúnem, respectivamente, as percepções médias de menor e maior 

aplicabilidade às organizações em questão do conjunto dos processos relacionados com a 

gestão do conhecimento considerado. 

Quase culminando este trabalho, sentimos necessidade de esboçar algumas ideias 

finais que, de algum modo, reflectem o que pensamos no final de um percurso em que as 

questões relacionadas com o turismo tomaram conta das nossas preocupações. 

Consideramos que é urgente criar condições para que se promova a competitividade das 

empresas do sector, incentivando o desenvolvimento de estratégias que visem o aumento 

da sua capacidade técnica, tecnológica e do seu poder de negociação dentro da cadeia de 

valor do sector.  

A este nível, a definição de políticas estratégicas que visem a implementação de 

processos relacionados com a geração e a gestão do conhecimento organizacional 

afiguram-se-nos particularmente instrumentais. De facto, neste contexto encontra-se 

facilitada a concretização de um conjunto de medidas adicionais, igualmente importantes, 

no âmbito do qual destacamos o apoio ao desenvolvimento de novas áreas de negócios 

centradas na criação de novos produtos turísticos e a intervenção junto dos factores críticos 

do sector, garantindo a sua sustentabilidade. Em nosso entender, esta resulta, sobretudo: (a) 
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da promoção da internacionalização de Portugal como destino turístico de qualidade; (b) da 

consolidação da oferta turística já existente (através da modernização e requalificação dos 

produtos, dos activos e dos serviços); (c) do incremento da produtividade das empresas do 

sector (por exemplo, promovendo a utilização de novas tecnologias); (d) da qualificação de 

mais (e melhores) recursos humanos para intervir no sector; (e) do apoio à 

internacionalização dos agentes económicos do turismo e, por fim, do estímulo à afirmação 

de novas áreas de negócio, focalizadas na criação de novos produtos turísticos, baseados 

quer em potencialidades existentes, quer na exploração e valorização de novas áreas 

turísticas. 

Culminamos esta tarefa esperando que o trabalho realizado possa funcionar como 

estímulo de outros que, aprofundando esta temática, sejam desencadeadores de mais e 

melhores práticas de gestão do conhecimento nas organizações em geral e nas que 

intervêm no sector do turismo em particular. 
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                                   CONFIDENCIAL 
 
 
 
 
 

Importante: os dados recolhidos através deste questionário têm um 
exclusivamente estatístico, pelo que nunca serão tratados individualmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este questionário tem por objectivo recolher dados essenciais para a 
realização de uma investigação sobre a gestão do conhecimento no sector 
da Hotelaria.  
 
Não há respostas certas ou erradas. Reflicta cuidadosamente e responda a 
todas as questões tão honestamente quanto possível, baseando-se no 
conhecimento que tem da realidade do hotel onde trabalha. 
 
Algumas das questões podem parecer idênticas, no entanto, pedimos-lhe 
que responda a todas elas. 
 
Agradecemos-lhe, antecipadamente, o tempo que vai disponibilizar para 
preencher este questionário. 
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GC 

 
Relativamente à seguinte lista de afirmações, pedimos-lhe que a leia atentamente e diga em 
que medida cada uma delas se aplica, verdadeiramente, ao Hotel onde trabalha. Assinale a 
sua resposta com uma cruz, de acordo com a seguinte escala: 
 
1. Quase nunca se aplica 2. Aplica-se pouco 3. Aplica-se 4. Aplica-se muito         5. Aplica-se 

              moderadamente                    quase totalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neste Hotel... 
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1. Aproveitamos os conhecimentos que os novos 
colaboradores nos trazem 1        2       3      4       5 
 

2. Conhecemos as ideias dos nossos fundadores 
 

1        2       3       4       5 
3. Falamos de trabalho em momentos de descontracção 
organizados pelo nosso hotel (festa de Natal, por exemplo) 1        2       3       4       5 

4. Por vezes ocupamos o lugar de outro colega (porque 
mudou de trabalho, adoeceu, foi de férias, etc.) 1        2       3       4       5 
 

5. Repetimos os erros do passado 
 

1        2       3       4       5 
6. O que sabemos vê-se naquilo que fazemos melhor do que 
os nossos concorrentes 1        2       3       4       5 

7. Sabemos o que se espera de cada um de nós e do nosso 
hotel (permitindo-nos funcionar de um modo coordenado) 1        2       3       4       5 

8. Sabemos que os nossos clientes têm uma ideia a nosso 
respeito 1        2       3       4       5 
 

9. Usamos os registos que fomos fazendo ao longo do tempo
 

1        2       3       4       5 
 

10. A função de cada um tem pouco a ver com o que sabe 
 

1        2       3       4       5 
11. Os nossos chefes alertam-nos para o que é importante 
saber 1        2       3       4       5 

12. Colaboramos com outros hotéis para adquirir mais 
informação 1        2       3       4       5 
 

13. Somos encorajados a tomar a iniciativa 
 

1        2       3       4       5 
 

14. São recompensados aqueles que partilham o que sabem 
 

1        2       3       4       5 
 

15. As tarefas são realizadas individualmente 
 

1        2       3       4       5 
16. Procuramos perceber o que de mais importante vai 
acontecendo neste hotel 1        2       3       4       5 
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17. O que sabemos vê-se na forma como trabalhamos 
 

1        2       3       4       5 
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18. Às vezes, é na forma como habitualmente fazemos as 
coisas que encontramos soluções para novos problemas 1        2       3       4       5 

19. Sabemos que os nossos concorrentes têm informações 
sobre nós 1        2       3       4       5 

20. Resolvemos sempre os nossos problemas com soluções 
novas 1        2       3       4       5 
 

21. Agimos de acordo com certos princípios 
 

1        2       3       4       5 
22. O que sabemos é uma “arma” fundamental para 
ultrapassarmos os nossos concorrentes 1        2       3       4       5 

23. Estamos atentos ao que os nossos concorrentes vão 
fazendo (adoptamos os melhores “truques”, por exemplo) 1        2       3       4       5 

24. Aprendemos com os sectores do nosso hotel que 
funcionam melhor 1        2       3       4       5 

25. Os colegas mais experientes guardam para si aquilo que 
sabem 

1        2       3       4       5 

26. Conversamos sobre o trabalho quando casualmente nos 
encontramos (a tomar café, por exemplo) 1        2       3       4       5 

27. Procuramos perceber porque é que correu tão bem 
determinado trabalho 1        2       3       4       5 

28. "Guardamos” o que sabem os colegas mais experientes 
antes destes nos deixarem 1        2       3       4       5 
 

29. Cada um de nós tem uma função a cumprir 1        2       3       4       5 
30. Só nós (cá dentro) é que temos informações sobre o 
nosso hotel 1        2       3       4       5 

31. Pensamos na forma como resolvemos problemas no 
passado (nos nossos sucessos e insucessos) 1        2       3       4       5 

32. Agimos de acordo com a forma como estamos 
organizados 1        2       3       4       5 

33. Procuramos toda a informação que possa melhorar a 
qualidade do que fazemos 1        2       3       4       5 

34. Assistimos a seminários/conferências, lemos o que se 
publica ou contratamos especialistas 1        2       3       4       5 

35. Já melhorámos tudo o que tínhamos a melhorar na forma 
como trabalhamos 1        2       3       4       5 

36. Passamos informação uns aos outros em reuniões de 
trabalho 1        2       3       4       5 
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37. Juntamo-nos em grupo para resolver alguns problemas 
 

1        2       3       4       5 
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38. Procuramos perceber as regras da nossa organização 
 

1        2       3       4       5 
39. Temos meios para registar (guardar) o que de mais 
importante nós sabemos ou aprendemos 1        2       3       4       5 

40. Temos poucas coisas em comum (“falamos linguagens 
diferentes”) 1        2       3       4       5 

41. Os colegas que saem do nosso hotel levam com eles uma 
opinião sobre nós 1        2       3       4       5 

42. Perguntamos aos colegas como resolveram problemas 
parecidos com os nossos 1        2       3       4       5 
 

43. Falamos do nosso hotel 
 

1        2       3       4       5 
44. Todos somos responsáveis pelo que devemos saber para 
trabalhar com qualidade 1        2       3       4       5 

45. Basta-nos o que já sabemos para continuar a fazer bem o 
nosso trabalho 1        2       3       4       5 

46. Procuramos estar a par das mudanças que vão 
acontecendo (por exemplo, certificação da qualidade) 1        2       3       4       5 
 

47. Fazemos circular a informação entre nós (através de 
relatórios, jornal interno, “e-mail”, por exemplo) 
 

1        2       3       4       5 

48. Contamos uns aos outros histórias engraçadas que se 
passaram no nosso trabalho 1        2       3       4       5 

49. Falamos uns com os outros sobre assuntos que não 
compreendemos bem 1        2       3       4       5 

50. Guardamos só para nós o que vamos fazendo ou 
aprendendo 1        2       3       4       5 

51. Compreendemos a forma como este hotel está 
pensado/organizado 

1        2       3       4       5 

52. Sabemos que lá fora algumas pessoas sabem se a nossa 
situação é boa ou má 1        2       3       4       5 

53. Utilizamos as informações guardadas nos nossos meios 
informáticos 1        2       3       4       5 
 

54. Falamos das nossas funções 
 

1        2       3       4       5 
55. Sabemos mais do que é preciso para fazer bem o nosso 
trabalho 1        2       3       4       5 

56. Frequentamos cursos de formação ou temos formação no 1        2       3       4       5 
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posto de trabalho 
Não se esqueça, por favor, de responder a estas últimas questões: 
 
a) Há quanto tempo trabalha neste hotel? 
 

Menos de 6 meses   entre 6 meses e 1 ano   entre 1 e 3 anos   

Entre 3 e 5 anos   entre 5 e 10 anos   mais de 10 anos  
 
 
b) Já trabalhou noutros hotéis? Sim   Não   
 
 
c) Função desempenhada: 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
d) Há quanto tempo desempenha esta função? 
 

Menos de 6 meses   entre 6 meses e 1 ano    entre 1 e 3 anos  

Entre 3 e 5 anos   entre 5 e 10 anos    mais de 10 anos  
 
 
e) Qual o departamento e secção em que está inserido(a)?  
 
Departamento:______________________________________________ 
 
Secção____________________________________________________ 
 
 
f) Idade:  
 

Menos de 20 anos   entre 21 e 30 anos   entre 31 e 35 anos  

Entre 36 e 40 anos   entre 41 e 50 anos   mais de 51 anos  
 
 
g) Sexo:  Feminino   Masculino   
 
 
h) Habilitações escolares/académicas: 
 

0 – 4º Ano   5º - 6º Ano   7º - 9º Ano   10º - 12º Ano  
Bacharelato   Licenciatura  Pós-graduação  Mestrado  
 
 
 
 
 
 

Muito obrigado pela sua preciosa colaboração! 
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