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RESUMO 
 

 
 
 
 
ALVES, Luiz Ernesto Fonseca. O compartilhamento do conhecimento nas organizações: um 

estudo desconstrucionista. Orientadora: Sylvia Constant Vergara. Rio de Janeiro: 

EBAPE/FGV, 2005. Dissertação (Mestrado Executivo em Gestão Empresarial). 

 

 

Existe um discurso dominante nas organizações a respeito da Gestão do Conhecimento e do 

compartilhamento do conhecimento que afirma a existência de uma era do conhecimento e 

que assevera a importância da captura e disponibilização do conhecimento individual e 

coletivo. Trata-se de um discurso que, de tão repetido, revestiu-se de legitimidade, não tendo 

evidenciado, contudo, o que pode ser compartilhado, que métodos garantem o 

compartilhamento, e os motivos, pessoais e empresariais, que podem incentivá-lo. Este 

discurso faz crer ser esta uma disciplina cuja implementação depende unicamente da 

efetividade das ações conduzidas pela empresa. Admite, igualmente, que as condições 

ambientais necessárias ao compartilhamento do conhecimento estão presentes. O discurso 

parte da premissa de que as pessoas, equipes e grupos, formais e informais, estão preparados e 

desejosos por compartilharem seu conhecimento, desconsiderando os seus sentimentos e sua 

vontade ou disponibilidade para tanto. A pesquisa, contudo, revelou a dificuldade para o 

compartilhamento do conhecimento em organizações prestadoras de serviços fortemente 

orientadas para resultados, pois as condições de trabalho em organizações deste tipo são 

pautadas por uma competição interna ferrenha na luta pelos melhores cargos e funções, pela 

disputa de poder e pela escassez de tempo para o desenvolvimento das atribuições básicas dos 

cargos. Nestas organizações, em geral, os indivíduos não encontram vontade nem 

disponibilidade para compartilhar conhecimento. 

 

 

Palavras-chave: Gestão do conhecimento, compartilhamento do conhecimento, dinâmica de 

grupos, autoridade, poder e relacionamento interpessoal. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
ALVES, Luiz Ernesto Fonseca. O compartilhamento do conhecimento nas organizações: um 

estudo desconstrucionista. Orientadora: Sylvia Constant Vergara. Rio de Janeiro: 

EBAPE/FGV, 2005. Dissertação (Mestrado Executivo em Gestão Empresarial). 

 

 

Organizations have shown a speech focused on Knowledge Management and share of 

knowledge that reveal the relevance of both the age of knowledge and the capture and 

transference of individual and colective knowledge. Due to its continued repetition, the 

speech has been legitimated, not establishing, however, what can be shared, which methods 

shall provide it and which personal and corporate reasons can stimulate sharing the 

knowledge. This speech tries to convince that the implementation depends exclusively on the 

actions promoted by the firm. It also admits the presence of necessary environment conditions 

to make share of knowledge possible. The speech makes one believe that individuals and 

teams, formal or informal, are prepared and desire to share their knowledge, not considering 

feelings, wishes or availability to do so. The research has revealed the difficulty of sharing 

knowledge within service companies, which are strongly results oriented, due to the 

competition among employees in order to catch better jobs, the fight to retain power and the 

lack of time to develop daily tasks. Such organizations prevent people from the desire and the 

availability to share knowledge. 

 

 

Key-words: Knowledge management, share of knowledge, group dynamics, authority, power 

and interpersonal relationship. 
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Apresentação 
 

Este trabalho subdivide-se em sete capítulos. 

 

O capítulo 1 inicia a dissertação, apresentando o problema que se deseja estudar. Discrimina-

se o objetivo principal e os secundários, bem como as suposições do autor em respeito ao 

assunto. Prossegue com as delimitações e relevância do estudo e encerra-se com a definição 

de alguns termos utilizados. 

 

O capítulo 2 destaca o papel desempenhado pela Gestão do Conhecimento (GC), traçando 

suas bases conceituais, assim como descreve os processos de aprendizagem organizacional. 

Também discute fundamentos e diferenças entre os modelos de gestão do conhecimento 

praticados no oriente e no ocidente.  

 

A dimensão psicológica relacionada aos processos de compartilhamento do conhecimento 

está focalizada no capítulo 3, realizando uma revisão dos conceitos da dinâmica dos grupos e 

sua relação com a GC. Neste capítulo também estão sintetizados os conceito e paradigmas da 

estruturação formal do trabalho nas organizações, visitando as teorias sobre o pensamento 

organizacional, focalizando o poder e a competição e o efeito prático sobre o 

compartilhamento do conhecimento.  

 

No capítulo 4 encontra-se a discussão a respeito da construção e da desconstrução de 

significados relacionados ao tema que se pretendeu estudar. Rememorando o antagonismo 

presente nos discursos de organizações do ocidente e do oriente, este capítulo trata dos papéis 

desempenhados pelo homem e pela máquina, questionando relevância e oportunidade. Aqui 

também se discute a desatenção das organizações com relação ao relacionamento em grupos, 

assim como as dimensões do poder, para efeito da geração de pré-condições ao 

compartilhamento do conhecimento. 

 

Traçar as bases, pré-requisitos e condições para efetiva implementação de projetos em GC, 

notadamente projetos de compartilhamento do conhecimento é a preocupação constante do 

capítulo 5. Ali estão formalizadas as variáveis de pesquisa, conceitos relacionados à dinâmica 
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de grupos, ao poder e competição nas organizações e à personalidade do indivíduo como fator 

essencial para a efetividade do compartilhamento do conhecimento. 

 

No capítulo 6 está descrita a metodologia de pesquisa utilizada, focalizando a tipologia, 

natureza, categorizando os sujeitos de pesquisa e apontando os critérios adotados na 

elaboração da investigação realizada no campo.  

 

Os resultados da investigação de campo estão dispostos no capítulo 7, que contém a análise e 

a interpretação das falas e dos pontos de vista dos entrevistados. 

 

O capítulo 8 finaliza o trabalho, apresentando as conclusões e sugestões para pesquisas 

futuras a respeito do mesmo tema. 
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1 O Problema 
 

Este capítulo divide-se em seis seções. A primeira traz a introdução à dissertação, 

apresentando os conceitos de conhecimento, gestão e Gestão do Conhecimento (GC), 

associando seu campo de estudo às disciplinas voltadas à pesquisa e ao desenvolvimento de 

produtos, ao relacionamento com clientes e à gestão de pessoas. Ainda nesta seção introduz-se 

a atividade de compartilhamento do conhecimento nas organizações, elemento basilar dos 

estudos de GC. 

 

O objetivo a que o presente trabalho pretende alcançar encontra-se na segunda seção. 

Suposições referentes ao tema, na terceira. A quarta seção trata dos limites impostos ao 

trabalho, em face da grande variedade de temas que se originam na GC. A relevância do 

estudo encontra-se na quinta seção, evidenciando para o que serve e a quem pode interessar. 

A sexta e última seção traz uma breve definição dos termos utilizados na GC. 

 

 

1.1 Introdução 
 

Inúmeros são os termos utilizados nas definições de GC: informação, conhecimento, 

habilidades e competências, capital humano e intelectual, inovação, entre tantos outros.  

 

Trata-se de um título “guarda-chuva”, no qual estão abrigadas questões relativamente diversas 

quanto à aprendizagem individual e coletiva, criação, integração e compartilhamento de 

conhecimentos, inovação, pesquisa e desenvolvimento, tecnologia da informação, gestão e 

conhecimento de clientes. 

 

O termo conhecimento abriga diversas definições que lhe foram feitas por inúmeros 

pensadores.  Veja-se: 

 

Davenport e Prusak (1998) referem-se ao conhecimento como a soma das experiências, 

valores, informação contextual e insights, tendo origem e aplicação na mente de seus 

possuidores. Acrescentam que o conhecimento é fruto da informação e esta, dos dados. Dados 
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são um conjunto de fatos sobre um determinado evento e informação é uma mensagem 

contendo um conjunto de dados organizados de forma a propiciarem análise e interpretação.  

 

Para Telles e Teixeira (2002), conhecimento é a organização dos dados e da informação, a 

partir da experiência individual dos detentores, dependendo do universo cognitivo de cada 

um. 

 

Segundo Davenport, de Long e Beers (1998), conhecimento é a informação combinada com 

experiência, contexto, interpretação e reflexão. 

 

Gestão, por sua vez, é um termo que tem sido utilizado nos últimos anos como sinônimo de 

gerência e administração. Encerra tão somente uma característica de modernidade, não 

acrescentando qualquer mudança conceitual. Compreende as funções de direção, decisão e 

controle (MOTTA, 1992). Como sinônimo de gerência, gestão engloba as funções clássicas 

da administração de empresas como organização, planejamento, coordenação e execução. 

 

A GC pode ser definida como um processo consciente e sistemático de captura, organização, 

análise e compartilhamento do conhecimento, colocado em marcha por determinada 

organização, com a finalidade de atingir seus objetivos corporativos. 

 

Gerir conhecimento, portanto, significa planejar, organizar, coordenar, dirigir e controlar o 

conhecimento organizacional, aqui entendido como a agregação de experiências e valores, em 

suas dimensões individual e coletiva. 

 

De um ponto de vista epistemológico, a GC se desdobra em diversos campos de estudo, 

envolvendo a ciência econômica, administrativa, as engenharias, a psicologia e a informática. 

A partir de seu nascedouro nos ambientes empresariais inovadores em pesquisa e 

desenvolvimento (P&D), voltados para a criação de novos produtos e processos, ramificou-se 

posteriormente para as áreas de recursos humanos e para os estudos inseridos no contexto do 

relacionamento com clientes. 

 

A partir desta ramificação, pode-se apresentar uma estruturação conceitual que contemple 

algumas das vertentes que se abrem para o estudo da GC. As engenharias contribuem para o 

desenvolvimento de produtos e processos, por meio de pesquisa aplicada, assim como a 
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informática desenvolve as ferramentas tecnológicas que asseguram o fluxo ágil e intermitente 

de dados e informações. A ciência administrativa possibilita a consecução dos estudos de 

mercado, aí residindo os esforços para compreender as motivações de compra por parte dos 

consumidores, por meio de uma metodologia conhecida como customer relationship 

management (CRM), que avalia o perfil do consumidor, agrupando os consumidores 

conforme sua preferência ou hábito de compra. A psicologia, por seu turno, oferece meios 

para se desvendar o comportamento humano nas organizações.   

 

Embasa-se a GC em três pilares, a saber: conhecimento tecnológico, referente à inovação em 

P&D, assim como os estudos no campo da tecnologia da informação (TI); conhecimento 

mercadológico, que abrange os estudos de clientes por meio da ferramenta CRM; 

conhecimento humano, que trata dimensão pessoal e coletiva, nas organizações, englobando 

modelos de aprendizagem e compartilhamento do conhecimento e mensuração do capital 

intelectual e dos ativos intangíveis da organização. O quadro 1 a seguir esquematiza a 

estruturação da GC nos pilares considerados: 

 

Quadro 1: Estruturação da GC sob diferentes formas de conhecimento 
 

Gestão do Conhecimento 

Conhecimento Refere-se a 

Tecnológico Inovação em P&D  

  Estudos em TI 
    

Mercadológico Metodologia CRM 

    

  Modelos de aprendizagem 

  Compartilhamento do conhecimento 

Humano Mensuração de capital intelectual 

  Mensuração de ativos intangíveis 
 

 

Com relação ao segundo pilar referido no parágrafo anterior, Chaparro (1998) ressalta que a 

GC ultrapassa a fronteira da gestão da inovação em produtos e processos, considerando 

também a gestão do conhecimento sobre mercados, podendo aqui estar compreendidos os 
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estudos que versam sobre o conhecimento a respeito do cliente, suas preferências de consumo 

e hábitos recorrentes no processo de aquisição de produtos e serviços. De fato, poder-se-ia 

incluir esta vertente entre as da GC, com vistas ao entendimento da dimensão mercadológica, 

notadamente do perfil de consumo. Contudo, seria este o pilar menos robusto da 

esquematização conceitual formulada, vez que tais estudos datam de época anterior à 

efervescência do discurso e prática da GC. Àquela época ainda não se discutia com 

intensidade as práticas de GC. Desta feita, não se tratará deste campo do conhecimento no 

presente trabalho. 

 

Com relação aos dois pilares restantes, a base de dados ABI/Inform Proquest apresenta duas 

fases no encaminhamento de artigos sobre a GC, na década de 90, estando a primeira 

relacionada ao pilar conhecimento tecnológico, notadamente nos estudos em TI, enquanto a 

segunda relaciona-se com o pilar conhecimento humano, que orientou o foco para as 

pesquisas sobre os aspectos comportamentais nas organizações (SWAN & SCARBROUGH, 

2002). 

 

Grande parte da literatura existente sobre GC está apoiada em estudos realizados no âmbito da 

indústria de transformação, notadamente em inovação de produtos e processos, por meio de 

P&D. Nestas indústrias vem se verificando acelerada corrida tecnológica nos últimos 20 anos 

(IANSITI & CLARK, 1994; LEONARD-BARTON, 1995).   

 

O desenvolvimento de produtos superiores, em cada momento, determina o nível de sucesso 

obtido pela indústria, em seu segmento específico. De novo, a literatura está repleta de casos 

confirmando os retornos positivos de indústrias que investem com regularidade crescente em 

P&D, em busca de inovações tecnológicas.  

 

Em relação a TI, os teóricos deste campo do conhecimento têm realizado grandes esforços 

para caracterizar a GC como um tema de pesquisa privativo de sua área de competência. 

Organizações intensivas em TI costumam referir-se à GC como a disciplina que desenvolve, 

implementa e corrige os sistemas de informação corporativos, esboçando o conceito de 

constituir-se a informatização como um fim em si mesmo.  

 

Em outras ocasiões, como meio, a área de TI invade o pilar do conhecimento humano, no 

campo da administração de pessoas, disponibilizando diversas ferramentas para o que chama 
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de criação e compartilhamento do conhecimento, a exemplo dos portais corporativos, intranet 

e treinamentos por meio de e-learning.  

 

A intranet, por exemplo, surgiu nas organizações como instrumento de rápido acesso à 

informação. Sua larga utilização propiciou a criação dos portais corporativos, que se 

diferenciam pelo fato de possuírem ferramentas com maior capacidade de processamento de 

volumes e com maior personalização (McFARLAND, 2001). O objetivo maior de um portal 

deve ser o de facilitar a aquisição do conhecimento, permitindo combinar informações 

exógenas e endógenas, ao mesmo tempo em que fornece informações a respeito do contexto 

de operações de determinada organização (GREEN, 1999). 

 

O conteúdo e os aplicativos de um portal devem englobar três áreas principais, a saber: 

pessoal, contendo conteúdo relacionado aos interesses dos funcionários (emprego e vida 

pessoal); profissional, com conteúdo voltado ao desenvolvimento na carreira; processo, cujo 

conteúdo deverá voltar-se para os processos do dia-a-dia e demais ferramentas de trabalho 

(SMITH, 2000). 

 

Segundo McFarland (2001), o sucesso da implementação de um portal pode ser avaliado pela 

freqüência de acessos dos usuários, que deve oscilar entre 70 e 80% dos funcionários, com 

freqüência diária.  

 

No âmbito do pilar conhecimento humano reside um grande desafio para os estudiosos da GC 

e da gestão empresarial, vez que já têm sido intensos os esforços de pesquisa no campo 

tecnológico, de inovação e informação, assim como na pesquisa mercadológica, orientada 

para os processos voltados ao conhecimento do cliente, por meio da metodologia de CRM.  

 

Ainda que a pesquisa comportamental haja avançado no estudo dos modelos de 

aprendizagem, como veremos mais à frente neste trabalho, e dos métodos de mensuração do 

capital intelectual e dos ativos intangíveis, que não serão objeto de avaliação nesta 

dissertação, são escassos os estudos que avaliam a participação dos trabalhadores, sua vontade 

ou disponibilidade para compartilhar conhecimento.  

 

Vontade diz respeito ao íntimo do indivíduo, seu arbítrio para incluir o compartilhamento do 

conhecimento no rol de tarefas que deseja executar, como empregado em organizações de 
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todos os tipos. A vontade de compartilhar poder ser obstada por uma infinidade de 

comportamentos humanos, nos quais se destacam os conflitos pessoais, a inveja, o ciúme, o 

medo, a competição e a luta pelo poder. 

Disponibilidade, por sua vez, diz respeito às condições de trabalho nas organizações 

modernas, ao gerenciamento efetivo do tempo, à produtividade do funcionário na execução de 

suas tarefas e no cumprimento de seus objetivos. A disponibilidade para compartilhar pode 

ser obstada pelas condições adversas de trabalho, muitas vezes em excesso e recheado de 

falhas em sua estruturação. 

Easterby-Smith et al (2000) apresenta críticas à GC, notadamente em relação à ênfase 

colocada em elementos como sistemas de informação e memória institucional (pilar 

conhecimento tecnológico em destaque, campo de TI), em detrimento da aprendizagem, 

incentivando o restabelecimento do papel do ser humano nas pesquisas da área (redirecionar a 

ênfase para o pilar conhecimento humano). 

Alguns esforços têm sido feitos pelas organizações para constituição de comunidades de 

prática, universidades corporativas, mapeamento de competências e acompanhamento e 

suporte aos trabalhadores, como o coaching e o mentoring. 

 

Incentivo às comunidades de prática constitui a ação que mais se aproxima do 

compartilhamento do conhecimento, pois se configuram como associações voluntárias de 

funcionários, envolvidos informalmente e voltados à aprendizagem de alguma prática que está 

afeita a seus membros. Diz Plaskoff (2003) que as comunidades de prática procuram 

possibilitar o compartilhamento do conhecimento entre pessoas e equipes. 

 

Segundo o autor, entre as características essenciais à efetividade de uma comunidade de 

prática estão a participação voluntária, a liderança distribuída e criação de cultura própria. 

Assim sendo, as organizações que queiram criar e manter o conhecimento devem possibilitar 

a constituição de comunidades de prática, lembrando o autor que a gestão das pessoas pode 

não ser adequada à consecução deste conceito, configurando uma grande barreira a ser 

vencida. Afinal, organizações são voltadas a resultados, premiando o desempenho individual 

e não coletivo, na maior parte dos casos (PLASKOFF, 2003). 
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Sabe-se que as empresas são sistemas sociais abertos e sujeitos a uma enorme quantidade de 

influências externas. Apesar da importância do desenvolvimento tecnológico, seja para inovar 

em produtos e processos, seja para acelerar por meio de TI a disponibilização e troca de 

informação, são as pessoas que criam, desenvolvem e transmitem o conhecimento relevante 

para o sucesso organizacional.  

O ato de compartilhar conhecimento é apresentado como um dos requisitos fundamentais para 

os processos de gestão do conhecimento, na esfera de recursos humanos. O termo 

compartilhar reúne o vocábulo partilhar e o vocábulo com, significando partilhar com outrem.  

 

Partilha significa divisão, distribuição: a conversão do objeto de estudo em partes separadas. 

Feita individualmente, exclui o autor do conjunto de ações que orientam o estudo do objeto.  

 

Compartilhar significa dividir, distribuir: converter o objeto de estudo em partes, 

coletivamente, em grupo, incluindo-se nesta tarefa o autor. 

 

Que tipo de conhecimento pode ser compartilhado? Que incentivos ou apoio as organizações 

oferecem para incentivar o compartilhamento do conhecimento entre seus funcionários? Que 

motivos os trabalhadores encontram, individualmente e/ou coletivamente, para compartilhar 

seu conhecimento com outrem? 

 

Em face do exposto surge a questão que a pesquisa objetivou responder: 

 

O compartilhamento do conhecimento pode ser, de fato, praticado nas organizações? Como? 

Por quê? 

 

 

1.2 Objetivos 
 

Os projetos voltados à GC ganharam destaque em meados da década passada, tanto no meio 

acadêmico quanto no empresarial. Nos últimos anos, contudo, a efervescência do discurso em 

torno desta terminologia vem desgastando sua credibilidade, pois tudo tem sido referenciado 

como conhecimento.  
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As citações a pensadores, autores e “gurus” da administração contemporânea são freqüentes e 

todos hoje querem “jogar no time” da GC. Muito se fala sobre o assunto, muito se comenta a 

respeito das práticas em curso em determinada empresa ou indústria, conformando um 

discurso dominante que vislumbra efetividade e sucesso.  

 

Partindo da estruturação conceitual formulada na seção anterior, ou seja, o embasamento da 

GC em três pilares fundamentais, a saber: conhecimento tecnológico, voltado à inovação em 

P&D, conhecimento mercadológico, que se dedica aos os estudos de CRM e conhecimento 

humano, que avalia aspectos pessoais e coletivos na criação e compartilhamento do 

conhecimento, o foco deste trabalho assentou-se neste último. Ele procurou identificar até que 

ponto se pode corroborar a tese de que o compartilhamento do conhecimento é praticado com 

efetividade pelos trabalhadores nas organizações atuais. 

 

Quando pensamos nos modelos vigentes nas organizações identificamos um conjunto típico 

de atividades com finalidades precípuas de lucros e resultados. Não apenas o tempo é escasso 

para o compartilhamento: a perspectiva de poder associado ao conhecimento pode provocar 

rupturas na continuidade do processo de compartilhamento, prejudicando sua consecução. 

 

Objetivou-se, também, encontrar respostas para uma série de perguntas, conforme segue: 

 

a) Qual a importância da cultura organizacional nos processos de transferência do 

conhecimento entre os empregados? 

 

b) As organizações oferecem incentivos para o compartilhamento do conhecimento 

entre seus funcionários?  

 

c) Há apoio da alta administração para o compartilhamento? 

 

d) Que motivação individual os empregados encontram para compartilhar seu 

conhecimento com outrem? Como as características pessoais dos indivíduos afetam 

o compartilhamento? 

 

e) Que motivação coletiva os inúmeros grupos e equipes de trabalho vislumbram na 

interação e compartilhamento do saber entre seus integrantes e, também, entre 
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outros grupos? Os aspectos dinâmicos que regem a interação nos grupos contribuem 

positiva ou negativamente para o compartilhamento? 

 

f) As atuais formas de organização, coordenação, execução e controle do trabalho e do 

trabalhador estão adequadas ao propósito do compartilhamento do conhecimento 

entre indivíduos e grupos? 

 

 

1.3 Suposições 
 

O conhecimento, como disciplina norteadora do desenvolvimento de competências 

individuais e coletivas, parece ser unanimidade no pensamento administrativo corrente. Não 

parece haver dúvidas de sua relevância no processo de desenvolvimento organizacional. 

 

A gestão do conhecimento e seus projetos, por sua vez, parecem não desfrutar de um nível 

similar de legitimidade, sendo muitas vezes vistos apenas como um novo modismo, daqueles 

que, de tempos em tempos, florescem na literatura de gestão e aparecem no panorama 

empresarial como um fim, antes de se constituírem em um meio. 

 

Tanto na indústria quanto no comércio e serviços, a GC encontra opiniões a favor e contra, e 

nestas últimas sobra argumentação de não se ter acrescentado maiores competências ao 

conhecimento, aqui entendido como disciplina de longa existência entre os humanos.  

 

Parte-se da premissa de que existe um discurso dominante no ambiente organizacional a favor 

da GC e do compartilhamento do conhecimento que afirma a transformação da era da 

informática em era do conhecimento, que assevera ser importante incrementar a produtividade 

do trabalhador do conhecimento e outorga à gestão de competências a tarefa de nortear a 

avaliação da qualidade do trabalho. Trata-se de discurso que, de tão repetido, revestiu-se de 

legitimidade, mas que não evidencia, principalmente, o que pode ser compartilhado, que 

métodos garantem o compartilhamento, e os motivos, pessoais e empresariais, que podem 

incentivá-lo.  
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Este discurso faz crer ser esta uma disciplina cuja implementação depende unicamente da 

efetividade das ações conduzidas pela empresa. Admite-se, igualmente, que as condições 

ambientais necessárias ao compartilhamento do conhecimento estão presentes. 

 

O discurso também parte da premissa de que as pessoas, equipes e grupos, formais e 

informais, estão prontas, preparadas e desejosas por compartilharem seu conhecimento, 

desconsiderando-se os seus sentimentos e a despeito de sua vontade e disponibilidade, fruto 

do modelo empresarial sob o qual exercem suas atividades profissionais. 

 

Por conta disto, levantou-se a suposição de que nem sempre o compartilhamento do 

conhecimento acontece, pois as condições de trabalho nas organizações são pautadas pela 

competição interna ferrenha, na luta pelos melhores cargos e funções, pela disputa de poder, 

pela escassez de tempo para o desenvolvimento das atribuições básicas dos cargos, enfim, 

pela repetição extremada de um modelo burocrático weberiano e de acumulação fordista de 

capital. 

 

 

1.4 Delimitações do estudo 
 

Uma pesquisa dificilmente açambarca todas as facetas referentes à análise de determinado 

tema. A GC abrange muitos aspectos do ambiente empresarial, englobando uma infinidade de 

conceitos específicos da área industrial, com ênfase em tecnologia de produção, inovação e 

criatividade em produtos e processos, tecnologia da informação, assim como conceitos da 

área humana, como aprendizagem, capital intelectual, desenvolvimento gerencial e 

compartilhamento do conhecimento. 

 

Este estudo pretendeu avaliar os projetos de GC nas organizações com viés notadamente 

humano, avaliando a viabilidade de um dos conceitos-chave defendidos pela GC, qual seja o 

compartilhamento do conhecimento entre indivíduos, nas organizações de hoje.  

 

Pretendeu-se discutir a existência, eficiência e eficácia dos mecanismos sugeridos pela GC, 

com o propósito de gerar-se o compartilhamento nas organizações. 
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1.5 Relevância do estudo 
 

Ao se estudar para onde caminham os projetos de GC voltados ao compartilhamento do saber 

desejou-se contribuir para a identificação de suas possíveis contradições, avaliando-se suas 

possibilidades e suas limitações. 

 

A suposição levantada em seção anterior assevera a existência de um discurso dominante a 

favor do compartilhamento do conhecimento, não evidenciando, todavia, seu objeto com 

precisão, bem como a metodologia que o garanta e os motivos, pessoais e organizacionais, 

para seu incentivo. 

 

A premissa de que as pessoas estão prontas e desejosas por compartilharem o conhecimento, a 

despeito de sua vontade e disponibilidade, pode iludir os responsáveis pela tarefa de criação e 

desenvolvimento de projetos de GC. 

 

O estudo pretendeu contribuir para a produtividade empresarial, mostrando as dubiedades do 

discurso dominante e a necessidade de compreensão prévia sobre a dinâmica de 

relacionamento do indivíduo nos grupos e equipes de trabalho, assim como os incentivos e 

apoio que podem ser desenvolvidos pela organização para facilitar o compartilhamento do 

conhecimento. 

 

Teece (1998) oferece uma perspectiva econômica para mencionar a importância do 

compartilhamento: 

 

If  knowledge and experience remain personal and are not somehow shared (either 
by transfer to other organization members or by being embedded in product) then 
the firm can at best expect to achieve constant return to scale. Larger organizations 
will  have no advantage over boutiques and will possibly suffer bureaucratic 
burdens that will sap productivity (1998: 60). 

 

Além da contribuição à produtividade, almejou-se beneficiar a academia, na medida em que o 

estudo coloca a prática frente à teoria, contribuindo para seu aperfeiçoamento e legitimidade. 
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Enfim, o estudo procurou estudar o aspecto humano da GC, notadamente no que diz respeito 

ao compartilhamento e troca de conhecimentos, buscando a compreensão das dificuldades 

para estabelecimento integral de práticas de gestão baseadas em conhecimento. 

 

 

1.6 Definição dos termos 
 

ü Gestão – processo pelo qual se realiza a administração e gerência de um 

empreendimento, executando-se a ação, direção, coordenação e controle do mesmo. 

 

ü Conhecimento – aquilo que é gerado pela elaboração na mente do indivíduo a partir 

de um conjunto de dados e informações a respeito de determinado assunto, 

consubstanciado pela experiência de vida e trabalho de seu detentor, e concatenado 

em um todo que apresente sentido. 

 

ü Gestão do conhecimento – forma de gerenciamento dos elementos intangíveis de 

uma organização, que podem ser agrupados em capital humano – visto como fonte 

de inovação e renovação, capital estrutural – visto como elemento que permite o uso 

repetitivo do capital humano e capital do cliente – visto como representação do 

valor dos relacionamentos de uma organização (STEWART, 1998). 

 

ü Capital intelectual – material intelectual que foi formalizado, capturado e 

alavancado a fim de produzir um ativo de maior valor (KLEIN & PRUSAK apud 

STEWART, 1998). 

 

ü Aprendizagem – processo por meio do qual o tratamento de dados e informações, 

investigados sob uma ótica experimental, transforma-se em conhecimento e 

competências.  

 

ü Competências – conjunto de habilidades que transforma o acervo de conhecimentos 

em ações concretas, voltadas a garantir a perpetuidade na obtenção de resultados. 
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ü Capital estrutural – composto por estratégia, cultura, estruturas, sistemas, rotinas e 

procedimentos. 

 

ü Capital humano – valor acumulado a partir de investimentos em treinamento e 

desenvolvimento de pessoas, associado às crenças e valores morais de seu 

possuidor. 

 

ü Inovação – processo que envolve a descoberta de novos métodos operacionais, a 

partir de pesquisa e desenvolvimento. 

 

ü Capital do cliente – representa o valor dos relacionamentos que uma organização 

possui no ambiente de negócios em que opera. 

 

 

Resumo do capítulo 
 

Neste capítulo situa-se a abordagem inicial ao problema que se quis estudar, compreendendo 

introdução à temática envolvendo a GC e o compartilhamento do conhecimento, considerado 

uma das bases para a formação da primeira. Objetivos e suposições do estudo, endereçando 

questões a responder, concentrando-se na dúvida a respeito da efetividade do 

compartilhamento do conhecimento nas organizações são comentados no capítulo. 

 

Também neste capítulo primeiro está delimitado o campo de abrangência da pesquisa e sua 

relevância, tanto para as organizações quanto para a academia. 

 

A definição dos termos utilizados o finaliza. 

 

No próximo capítulo o enfoque residirá na apresentação dos elementos que compõem a GC, 

incluindo estudo sobre as principais teorias de aprendizado organizacional. Entre elas, a teoria 

da criação do conhecimento receberá destaque e maior profundidade de análise. O objetivo 

deste capítulo é permitir o entrelaçamento entre os conceitos de aprendizagem individual e 

coletiva e sua relação com a GC. 
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2 Aprendizagem e conhecimento 
 

Este capítulo divide-se em três seções. Na primeira, são apresentados os elementos de 

caracterização da GC, incluindo a origem dos estudos que a sustentam. Na segunda seção 

discute alguns processos de aprendizagem organizacional, isto é, como as empresas 

aprendem. A terceira seção evidencia o modelo de gestão do conhecimento no oriente, com 

ênfase na metodologia apresentada no Japão, assim como o modelo experimentado no 

ocidente, notadamente nas empresas de origem européia e norte-americana. 

 

 

2.1 Elementos de caracterização da Gestão do 

Conhecimento 
 

O termo Gestão do Conhecimento foi inicialmente utilizado em meados da década passada, 

por Davenport e Prusak (1998). Estes autores estabeleceram o continuum existente entre 

dados, informação e conhecimento. O conhecimento origina-se na informação, sendo esta 

conseqüência da ordenação de um conjunto de dados.  Enquanto representa fatos a respeito de 

determinado evento, este conjunto de dados compõe parcela do estoque de informação e está 

registrado nos bancos de dados das empresas. 

Informação, por sua vez, é a mensagem que requer a existência de um emissor e de um 

receptor que realizam a interpretação de um conjunto de dados. 

Para Davenport e Prusak, representantes de uma escola moldada na economia capitalista 

ocidental, conhecimento é a soma das experiências, valores, intuição e feelings, tendo origem 

e aplicação na mente de seus detentores. Por esta razão, o conhecimento é tido pelos autores 

como algo impossível de ser totalmente estruturado. Por outro lado, o acúmulo de 

conhecimento se manifesta a partir de sua utilização, evidenciando a característica de ação 

que lhe está associada. O termo competência, largamente utilizado na literatura e nas 

organizações, pode ser entendido como conhecimento colocado em ação, com o objetivo de 

gerar resultados. 
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A escola ocidental traz um quê de incerteza, na medida em que apresenta o conhecimento 

como elemento de difícil estruturação, em antítese à informação, que pode ser facilmente 

estruturada. O compartilhamento do conhecimento pode requerer um nível adequado de 

organização estrutural, seja no nível individual, seja no nível coletivo. Mais do que isso: 

requer predisposição do indivíduo para o compartilhamento. 

 

Para Nonaka & Takeuchi (1997), representantes da escola com características orientais de 

gestão, conhecimento é algo criado por um fluxo de informações e suportado por crenças e 

compromissos do detentor. Por esta escola o compartilhamento do conhecimento é possível, 

mesmo nos aspectos implícitos, tácitos, exclusivos do detentor do conhecimento. As 

características do modelo proposto por estes autores serão discutidas detalhadamente nas 

próximas seções deste capítulo. 

 

Percebe-se uma preocupação muito significativa em diversos autores na diferenciação entre 

informação e conhecimento. Dougherty (1999) comenta que a primeira pode ser obtida em 

algum lugar e o segundo somente pode ser obtido a partir de alguém. Tal fato poderia atestar a 

relevância dos processos de interação entre indivíduos e grupos, canalizando esforços para a 

partilha do conhecimento. O pensamento deste autor pode direcionar o leitor para a crença de 

que a obtenção do conhecimento requer, necessariamente, a presença de outrem. Mas 

eventualmente, tal obtenção pode se dar pelo esforço individual, por intermédio do exemplo 

ou pela captura da idéia, desvinculada do outro. 

 

Yates-Mercer e Bawden (2002), por sua vez, apresentam ponto de vista que sinaliza dúvida a 

respeito da transferência do conhecimento: 

 

O conhecimento é algo intrínseco e existe apenas na mente humana e na cognição. 
O conhecimento, sendo subjetivo, não pode ser diretamente transferido ou 
comunicado de pessoa para pessoa, tendo de ser convertido, primeiro, em 
informação. A informação é, então, vista como a forma objetiva do conhecimento e 
que pode ser comunicada e registrada (2002:21).  
 

Este posicionamento epistemológico proposto pelos autores fundamenta os programas de 

gestão da informação e do conhecimento e conduz a um modelo cognitivo que considera o 

aprisionamento do conhecimento na mente dos trabalhadores e a necessidade primeira de sua 

transformação em informação, para posterior comunicação e registro.  A dificuldade reside, 
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portanto, na isenção e imparcialidade do processo de conversão de algo subjetivo, o 

conhecimento, em algo objetivo, a informação. 

 

Poder-se-ia dizer que o pensamento destes autores se apropria do conceito de conhecimento 

tácito proposto por Polanyi (1997), assim como sugere, analogamente ao conceito de 

conversão do conhecimento tácito em explícito, de Nonaka e Takeuchi (1997), a conversão do 

conhecimento em informação, como requisito à sua transferência entre indivíduos. 

 

Hackett (2002) define a Gestão do Conhecimento como uma 

 

(...) Abordagem sistemática e integrada com vista a identificar, gerir e partilhar 
todos os ativos de informação de uma empresa, incluindo bases de dados, 
documentos, políticas e procedimentos, bem como conhecimento prévio não 
articulado e experiência dos indivíduos. Fundamentalmente, trata-se de 
disponibilizar a informação existente a nível coletivo e a experiência da empresa a 
cada trabalhador individualmente, que por seu turno é também responsabilizado 
pela utilização criteriosa das mesmas e pela realimentação do estoque daquelas 
(2002:727). 

                                                                                                                                                                                                                                 

Esta definição enfatiza o conhecimento explícito, consubstanciado por documentos, manuais e 

procedimentos codificados, bem como o conhecimento tácito dos trabalhadores, fruto de suas 

experiências e conhecimentos prévios não articulados, integrados para uso coletivo como 

conseqüência de sua gestão e partilha. 

 

Bontis e Fitz-enz (2002) asseveram que o processo de gestão do conhecimento inicia-se na 

geração, passa pela integração e finaliza na partilha do conhecimento. Segundo os autores, a 

geração do conhecimento inclui a inovação da organização e a improvisação dos 

trabalhadores. A integração diz respeito ao modo como os trabalhadores transformam seu 

conhecimento tácito em conhecimento explícito. A partilha refere-se ao processo de 

socialização do conhecimento entre os trabalhadores.  

 

Que modo é este de transformação do conhecimento tácito em explícito, ou seja, como se dá a 

integração mencionada pelos autores? E quanto ao processo de socialização do conhecimento, 

a partilha, como é realizada? Questões como estas ainda não foram satisfatoriamente 

respondidas pelas pesquisas. 
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A existência das duas fases da GC, conforme artigos presentes na base de dados ABI/Inform 

Proquest anteriormente comentada, concluiu pela existência de duas fases no que diz respeito 

a esta abordagem de gestão. A primeira envereda pelo viés da tecnologia da informação 

enquanto a segunda canaliza seus esforços para aspectos comportamentais. 

 

As duas perspectivas, se vistas de forma isolada, representam abordagem parcial da GC, 

originando a dimensão sistêmica, na qual o conhecimento é suscetível de criação, codificação 

e transferência, e a dimensão pessoal, na qual o conhecimento é visto como algo que existe na 

mente das pessoas e de onde só pode ser extraído mediante conversão prévia em informação. 

 

Davenport & Prusak (1998) mencionaram a respeito da importância exagerada direcionada à 

dimensão sistêmica da GC, plena de tecnologias, estando as organizações fortemente 

impactadas pela crença de que estas tecnologias substituiriam o trabalho humano. 

Argumentam que a tecnologia é útil no campo de distribuição do conhecimento apenas, não 

sendo capaz de, isoladamente, transformar uma empresa em criadora do conhecimento nem 

de provocar o uso do conhecimento. Estas tarefas continuam sob a influência de pessoas e 

grupos. 

 

Neste ponto do estudo convém introduzir a discussão a respeito do conhecimento tácito. 

 

A conceituação deste tipo de conhecimento tem em Michael Polanyi um ardoroso teórico, 

como se pode observar no texto The Tacit Dimension, publicado na década de 60 (POLANYI, 

1997). Nonaka e Takeuchi (1997) criaram, posteriormente, modelo de criação de 

conhecimento baseado no processo de interação entre conhecimento tácito e explícito.  

 

Polanyi defende o argumento de que se pode saber mais do que se pode dizer, ou seja, o 

repertório de conhecimento pode não encontrar palavras que o descreva, ou mesmo o 

verbalize.  

 

Exemplifica seu argumento com exemplos cotidianos, como o referente à destreza necessária 

ao se construir um nó, que dificilmente pode ser reproduzida pelas palavras. A habilidade de 

pessoas cegas ao usarem bengala como uma extensão do corpo. Ou ainda a habilidade do chef 

de cozinha, ao definir a proporção de ingredientes em determinada receita e o momento certo 

para adicioná-los no preparo de alimentos. 
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O estudo referente ao aprendizado individual baseado no processo intuitivo foi realizado por 

Mintzberg (1989). Suas conclusões apontam para a relevância deste processo de 

conhecimento implícito na tomada de decisão gerencial. 

Segundo este teórico das organizações, os gerentes utilizam-se, preferencialmente, de 

informação obtida pessoalmente, por meio de conversas, para a tomada de decisão.  Em boa 

medida, a dificuldade em delegar origina-se no fato de os gerentes não conseguirem explicitar 

muito do seu conhecimento. A tomada de decisões estratégicas importantes é realizada a 

partir de uma capacidade de julgamento, em detrimento de estudos analíticos.   

A reconstituição de estratégias é de difícil realização, pois resulta de processos informais, que 

emergem circunstancialmente conforme o momento, propiciando a aprendizagem como 

resultado da experiência vivenciada. 

Nonaka & Takeuchi (1997) também destacam que o principal conhecimento é o tácito, 

individual, que envolve primordialmente a dimensão cognitiva, por meio de crenças e valores, 

percepções, intuições, imagens e símbolos.  Seus estudos estão voltados para o processo de 

criação do conhecimento, que estabelece a interação entre o racional e o empírico e entre o 

implícito e o explícito. Após o processo de criação, a conversão do conhecimento adquire 

dimensão coletiva, vez que o contexto na qual ocorre é o dos grupos e equipes de trabalho. 

Interessados no processo de inovação nas organizações, Leonard-Barton e Sensiper (1998) se 

referiram ao conhecimento tácito e sua associação ao conhecimento dos peritos na 

identificação e solução de problemas, algumas vezes motivado pela intuição que permite a 

tomada de decisões sem motivo ou razão aparente.  

 

O quadro 2  a seguir esquematiza as diversas linhas de pensamento analisadas: 

 

Quadro 2: Linhas de pensamento a respeito da GC 
 

Caracterização da Gestão do Conhecimento 

Soma das experiências, valores, intuição e feelings Davenport & Prusak, 1998 

com origem e aplicação na mente dos detentores   

Conhecimento criado por um fluxo de informações e  Nonaka & Takeuchi, 1997 

suportado por crenças e compromissos do detentor   
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A informação está em algum lugar; Dougherty, 1999 

o conhecimento está em alguém   
O conhecimento existe apenas na mente humana: não 

pode Yates-Mercer & Bawden, 2002 
ser transferido sem antes ser convertido para 

informação   

Conhecimento tácito x  conhecimento explícito Polanyi, 1997 

GC identifica, gere e partilha os ativos de informação Hackett, 2002 
de uma empresa: bases de dados, documentos e 

políticas    

GC inicia-se na geração, passa pela integração  Bontis e Fitz-enz,2002 

e finaliza na partilha do conhecimento   

Duas fases na GC: tecnologia de informação x  Swan & Scarbrough, 2002 

Aspectos comportamentais   

Aprendizado individual baseado em processo intuitivo   Mintzberg, 1989 

para a tomada de decisão gerencial   

Conhecimento tácito associado ao conhecimento dos 
Leonard-Barton & Sensiper, 

1998 

peritos na identificaçao e solução de problemas   
 

 

Nesta seção evidenciou-se o processo de formação do conhecimento, a partir de conceitos 

como dados e informação (lembrando Dougherty, informação pode ser obtida a partir de algo 

ou de algum lugar, não dependendo especificamente de alguém). Há predominância da 

dimensão individual, na qual o conhecimento é forjado por seu detentor (novamente citando 

Dougherty, conhecimento só pode ser obtido a partir de alguém), configurando-se 

subjetividade e, por isso, dificuldade para sua transmissão.  

 

Os autores estudados no capítulo convergem para a encruzilhada na fase inicial da GC, qual 

seja, a abordagem sistemática visando, por um lado, a identificar e gerir os ativos de 

informação de uma empresa, como bases de dados, documentos, políticas e procedimentos e, 

por outro,  a gestão do conhecimento humano prévio não articulado e experiência dos 

indivíduos, promovendo a partilha de informações entre eles. 

 

São dois, portanto, os enfoques apresentados: gestão da informação e partilha do 

conhecimento, respectivamente o confronto entre conhecimento explícito e conhecimento 
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tácito. À relativa facilidade de obtenção do primeiro, que opera de forma objetiva, contrapõe a 

árdua tarefa para concretização do segundo, que se processa em termos subjetivos. 

 

Na próxima seção continuar-se-á a explorar a abordagem ocidental à formação e partilha do 

conhecimento, acrescentando um viés organizacional, coletivo. Pretende-se estudar como as 

organizações se estruturam para captar o conhecimento individual, transformando-o em 

conhecimento organizacional.  

 

Discutir-se-á a respeito das organizações que procuram aprender continuamente, a partir do 

conhecimento tácito de seus empregados, alimentando uma cadeia de geração de 

conhecimento coletivo.  

 

 

2.2 Organizações que aprendem (e desaprendem) 
 

Diversas disciplinas têm formatado o pensamento a respeito de aprendizagem organizacional 

nas últimas décadas, evidenciando várias perspectivas de análise que originaram um campo de 

estudo segmentado e disperso. 

 

Distinções conceituais produziram, portanto, diferentes abordagens teóricas para a 

aprendizagem organizacional. 

 

Os pioneiros nesta linha de estudo foram March e Simon (1979), que trabalharam na “teoria 

comportamental da firma”. Os autores lançaram diversas proposições sobre o comportamento 

humano nas organizações, entre as quais vale mencionar: 

 

Os membros da organização, especialmente os empregados, são essencialmente 
instrumentos passivos, capazes de executar o trabalho e de receber ordens, mas 
sem poder de iniciativa e sem exercerem influência provida de qualquer 
significação; (...) trazem para a organização atitudes, valores e objetivos; que 
precisam ser motivados ou induzidos para participarem do sistema de 
comportamento da organização;  há um paralelismo imperfeito entre os objetivos 
deles e os da organização; e que conflitos entre objetivos, reais ou potenciais, 
fazem com que os fenômenos de poder, as atitudes e o moral adquiram importância 
capital para a explicação do comportamento na organização (MARCH & SIMON, 
1979: 23-24). 
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Esta linha de pensamento incorpora uma variedade de problemas com que se depara o 

dirigente empresarial, notadamente aquele desejoso por prevalecer um modelo de 

compartilhamento do conhecimento.  

 

Primeiramente, argumentam os autores que os empregados constituem-se, simultaneamente, 

em instrumentos passivos e em indivíduos que carregam em si atitudes, valores e objetivos. 

Estes, por seu turno, não se coadunam aos da organização, gerando conflitos permanentes. 

 

Como deveria agir o dirigente se deseja, verdadeiramente, transformar o ambiente de trabalho 

no sentido de criação de um espaço para compartilhamento, favorecendo o aprendizado? 

Como se despir dos anseios de poder e autoridade? Como produzir um alinhamento entre 

objetivos individuais e organizacionais nestas circunstâncias? 

 

Em uma segunda abordagem, conhecida como a “teoria da ação”, Argyris e Schön (1978) e 

Argyris (1977), por meio do artigo Double loop learning in organizations, associam a solução 

de problemas aos conceitos de aprendizagem de ciclo único (single loop learning) e ciclo 

duplo (double loop learning), envolvendo mudanças habituais e estruturais, respectivamente.  

 

No primeiro conceito o aprendizado decorre da aquisição de formação acadêmica adequada, 

domínio de disciplinas intelectuais e sua aplicação na solução de problemas reais. No 

segundo, fundamental a visão crítica e ao mesmo tempo questionadora, para fazer evoluir a 

fronteira do conhecimento. Aprender com os erros e fracassos seria uma oportunidade para 

fortalecimento do aprendizado de ciclo duplo, contudo, os erros tornam os indivíduos 

defensivos, avessos a críticas e fugitivos da assunção de culpa. 

 

Em artigo escrito no começo da década de 90, republicado em 2000, Argyris retoma o tema 

afirmando que o aprendizado eficaz é o produto do comportamento humano. O autor diz que 

quando se pede as pessoas que examinem seu próprio papel em determinado problema 

organizacional, a maioria se torna defensiva, atribuindo a culpa a terceiros, impedindo o 

exame crítico do problema em questão.  

 

Posteriormente, em uma terceira abordagem, uma corrente de pesquisadores estudou a 

aprendizagem organizacional através de uma perspectiva de dinâmica e pensamento 

sistêmico. Entre eles estava Peter Senge.  
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Senge, em sua obra The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization, 

de 1990, assevera que as organizações que aprendem estabelecem padrões elevados de 

liberdade de pensamento, coletivismo no fazer e no aprender. Diz o teórico que a 

aprendizagem se dá nas organizações, configurando-se estas como o local: 

 

Onde as pessoas expandem continuamente sua capacidade de criar os resultados 
que elas realmente desejam, onde maneiras novas e expansivas de pensar são 
encorajadas, onde a aspiração coletiva é livre, e onde as pessoas estão 
constantemente aprendendo a aprender coletivamente (SENGE, 1990: 3). 
 

Senge propõe a departamentalização das organizações distintamente ao processo tradicional 

vinculado às esferas funcionais, como marketing, finanças e recursos humanos, ao mesmo 

tempo em que especifica cinco disciplinas para as empresas que desejam se transformar em 

learning organizations: aprendizado em grupo, visão compartilhada, domínio pessoal e 

modelos mentais e pensamento sistêmico.  

 

O aprendizado em grupo contribui para fortalecer a visão compartilhada, enquanto os modelos 

mentais favorecem a transformação do aprendizado de individual para organizacional.  

Segundo Senge, isto ocorre quando os indivíduos explicitam e transferem seus modelos 

mentais. O pensamento sistêmico, por sua vez, constitui-se na principal disciplina proposta 

por Senge, vez que considera as inter-relações internas e externas de cada parte constituinte de 

uma organização, canalizando os esforços na interpretação do todo, antes de suas partes 

componentes.  

 

Utilizando este procedimento, as organizações conseguirão atuar preventivamente, evitando 

decisões reativas, isto é, decisões tomadas como reação posterior aos eventos danosos à 

organização. Agindo antes dos fatos, a organização assume o controle efetivo dos 

mecanismos que a levam à direção desejada, minimizando ou mesmo eliminando os 

retrocessos. 

 

Garvin critica o modelo de Senge e seu pensamento no artigo intitulado Construindo a 

organização que aprende dizendo que as idéias parecem desejáveis, porém idílicas; os 

conceitos não oferecem referencial para a ação e as recomendações são muito abstratas; 

concentram a ênfase na aspereza dos detalhes práticos que classifica nos três “m”, a saber: 

significado de organização que aprende (meaning), gestão de temas operacionais, práticos em 
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vez de grandes aspirações metafóricas (mananagement) e mensuração da velocidade e do 

nível de aprendizado (measurement) (GARVIN, 2000). 

 

Entre as cinco disciplinas de Senge (1990), aprendizagem em grupo e visão compartilhada 

retratam o problema que esta dissertação procurou estudar: há possibilidades de aprendizagem 

em equipe e visão compartilhada nas organizações modernas, estruturadas de forma 

competitiva e inspiradora das lutas pelo poder?  

 

Uma quarta abordagem conceitual à aprendizagem organizacional foi estruturada a partir do 

conceito de “criação do conhecimento” (NONAKA & TAKEUCHI, 1997; DAVENPORT, 

1994). Já se visitou parte destas teorias na seção 2.1 estando este modelo oriental para 

entendimento da criação do conhecimento descrito em detalhes na seção 2.3. 

Agindo com base em aspectos comportamentais, Steiner (1995) estudou os processos de 

inovação e relacionou-os à possibilidade de autenticidade nas interações sociais. Utilizando-se 

de conceitos da filosofia existencial asseverou a preferência do homem por um mundo 

complexo, alternando momentos em que age de forma convencional e não convencional e 

atuando cooperativamente. A autora faz uma distinção entre individualidade e individualismo. 

Ei-la: 

Individuality as I use the term combines self-acceptance of interpretive autonomy 
with willing cooperation, whereas individualism is antisocial and based on power, 
control, and self serving competition (1995: 437). 

 

Como se dá o compartilhamento do conhecimento nos momentos em que os indivíduos agem 

de forma não convencional? E quando prevalece o individualismo, que provoca reações 

hostis, fruto da dimensão anti-social e baseada em poder, controle e competição? 

 

No próximo capítulo encontra-se o estudo das características do poder e da competição nas 

organizações e o impacto que provocam na vontade de compartilhar, assim como os 

fenômenos de interação nos grupos de indivíduos. 

 

A permissão para que os profissionais exteriorizem seu pensamento, de forma autêntica, 

contribui para tornar as organizações mais inovadoras. Práticas como a redução dos níveis 

hierárquicos, estímulo à integração entre indivíduos e grupos e controle do impacto 
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desagregador da busca pelo poder são atitudes convenientes para as empresas que objetivam 

inovar. 

 

Leonard-Barton (1998) também comenta a respeito das relações entre profissionais, 

precisamente sobre a solução compartilhada de problemas como um dos elementos 

conceituais dos processos de inovação. Introduz o conceito de core rigidities e core 

capabilities. Segundo a autora, a aptidão estratégica coexiste com a limitação estratégica e 

ambas envolvem quatro dimensões, a saber: 

 

ü Sistemas técnicos físicos: bancos de dados, máquinas, software, etc;  

 

ü Sistemas de gestão: esquemas de remuneração e incentivos;  

 

ü Conhecimentos, qualificações e habilidades dos membros da organização;  

 

ü Valores e normas que determinam que tipos de conhecimento deve-se buscar e 

cultivar e que tipos de atividades geradoras de conhecimento deve-se tolerar e 

encorajar;  

 

As limitações estratégicas ocorrem quando as organizações tornam-se presas de sucessos 

anteriores, buscando ultrapassar o nível ótimo em suas melhores práticas. Afirma Leonard-

Barton: 

 

Uma tarefa crucial da gerência é estar atenta ao reverso das aptidões, enquanto 
desenvolve e alimenta o conhecimento que levará as instituições ao sucesso 
(1998:76). 
 

Uma quinta abordagem conceitual à aprendizagem refere-se à perspectiva normativa 

individualística para o desenvolvimento organizacional, realizada principalmente a partir do 

conceito introduzido na década de 80 por um grupo de pensadores, conhecido como 

aprendizado em ação (action learning): 

 

(...) it is not what a man already knows and tells that sharpens the countenance of 
his friend, but what he does not know and what his friend does not know either. It is 
recognized ignorance not programmed knowledge, that is the key to Action 
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Learning: men start to learn with and from each other only when they discover that 
no one knows the answer but all are obliged to find it (REVANS, 1991: 5).  
 

O autor estabelece a necessidade de interação entre indivíduos que aceitam desconhecer, a 

princípio, a solução do problema que se quer resolver. Outro autor a partilhar desta 

abordagem foi Garratt (1991), ao comentar que acion learning é um processo para a reforma 

da organização e liberação da visão humana, a partir do envolvimento positivo entre colegas 

de trabalho:  

 

The process is base on taking one or more crucial organizational problems and, in 
real time, analyzing their dynamics; implementing proposed solutions derived from 
the constructive criticisms of colleagues; monitoring results (…) the whole is 
underpinned by the proven assumption that people learn most effectively with and 
from colleagues in the same position (GARRATT, 1991: 45). 

  

Parece estar aí uma boa razão para que as organizações invistam no compartilhamento do 

conhecimento entre indivíduos, criando as condições para a efetivação do aprendizado em 

conjunto.  

 

As formas de organização do trabalho nas organizações modernas estariam adequadas à 

consecução de ambientes que permitissem o aprendizado em ação, conforme preconizado por 

Revans e Garratt? 

 

Pedler, integrando este grupo de pensadores, introduz a dificuldade concreta que o 

aprendizado em ação apresenta para as organizações e seus empregados, em face das 

exigências morais que tal processo faz: 

 

You can tell whether something is action learning or not by whether people are 
exercising moral imagination, by how often they question their own and each 
other’s actions and by how much they strive towards integrity for themselves and 
their colleagues (1991: 35). 

 

Poder-se-ia afirmar a existência de questionamento e auto-crítica, a respeito de ações e 

omissões? Estão os indivíduos orientados para a integridade de suas condutas? 

 

Outros autores analisaram os processos de aprendizagem organizacional por uma ótica 

reversa, optando por um outro extremo, paradoxal: argumentam que é necessário às 
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organizações desaprenderem ou esquecerem o passado. McGill & Slocum (1993), Hamel & 

Prahalad (1994), Leonard-Barton (1998) e Davis & Botkin (1996) estão entre os autores que 

elaboraram sobre esta vertente.  

 

A desaprendizagem de comportamentos, notadamente os burocráticos e racionalistas, 

justificar-se-ia, segundo McGill & Slocum, pelo desafio de mudança nos comportamentos. Os 

primeiros caracterizam-se pelo apego às regras, regulamentos e hierarquias rígidos, enquanto 

os segundos analisam os negócios de forma racional, enfrentando os problemas um a um por 

meio de soluções pré-programadas.  

 

O quadro 3 em seguida resume os modelos mentais desenvolvidos no capítulo: 

 

Quadro 3: Organizações que aprendem e desaprendem 
 

Organizações que aprendem (e desaprendem) 

Teoria comportamental da firma March & Simon,  

Teoria da ação: aprendizado de  Argyris, 1977 

ciclo único e ciclo duplo Argyris & Schön, 1978 

Aprendizado em grupo, visão compartilhada  Senge, 1990, Garvin, 2000 

modelos mentais e pensamento sistêmico   

Teoria da criação do conhecimento Nonaka & Takeuchi, 1997 

  Davenport, 1994 

Teoria da gestão do conhecimento Davenport & Prusak, 1998 

Inovação e autenticidade nas interações Steiner, 1995 

sociais; individualidade x individualismo   

Solução compartilhada de problemas Leonard-Barton, 1998 

Core rigidies x core capabilities   

Aprendizagem em ação: Regans, 2000; Garratt, 2000 

interação entre indivíduos Pedler, 1991 

Inovação decorre do ato de Davis & Botkin, 1996  

desaprender ou de esquecer o passado Hamel & Prahalad, 1994 

  Leonard-Barton, 1998 
   McGill & Slocum, 1993 
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Nesta seção evidenciou-se a corrente de pensamento que acredita ser possível a existência de 

organizações que aprendem, a partir de uma visão compartilhada dos desafios e caminhos 

estratégicos a adotar.  

 

O trabalho em grupo, que possibilita a visão compartilhada e a transferência do aprendizado 

individual em organizacional, proposto por Senge, assim como a inovação relacionada à 

possibilidade de autenticidade e cooperação nas interações sociais, proposta por Steiner, e 

ainda a solução compartilhada de problemas, defendida por Leonard-Barton, como um dos 

requisitos à inovação empresarial, reforçam o discurso dominante a favor do 

compartilhamento do conhecimento, não evidenciando a metodologia que o garanta e os 

motivos, pessoais e organizacionais, para seu incentivo. 

 

Na próxima seção coloca-se em foco outra abordagem ao modelo teórico envolvendo a GC, 

desenvolvida no Japão, por Nonaka e Takeuchi, após estudarem diversas empresas daquele 

país, notadamente no aspecto de formação e transferência do conhecimento. 

 

 

2.3 Conhecimento: criação, para os orientais; gestão, para 

os ocidentais 
 

Considerada como uma das principais referências teóricas para a GC, a teoria formulada por 

Nonaka e Takeuchi (1997), em sua famosa obra Criação do Conhecimento na  

Empresa, procura examinar o processo de criação do conhecimento, a partir do estudo sobre 

as inovações e práticas de gestão de empresas japonesas. 

 

Apresentando um modelo conceitual que parte da distinção feita por Polanyi (1983) entre 

conhecimentos tácitos e explícitos, os criadores da teoria sustentam que ambos os 

conhecimentos devem estar permanentemente integrados. 

 

O primeiro tipo de conhecimento, o tácito, refere-se ao conjunto de conhecimentos inerentes 

às pessoas, interiorizados pelos seus detentores, de difícil codificação ou registro, não 

articulado, obtido pela experiência de quem o pratica e não facilmente transmissível a outras 

pessoas.  
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O segundo tipo, o explícito, refere-se aos conhecimentos estruturados e que permitem 

verbalização, caracterizando-se pela codificação, armazenamento, transporte e 

compartilhamento em documentos e sistemas.  

 

A mais conhecida forma de representação do conhecimento explícito refere-se a manuais, 

livros, documentos internos, bases e bancos de dados organizacionais e sistemas integrados. 

São representações genéricas que incluem conhecimento rotineiro. 

O modelo japonês, preconizado pelos autores, reconhece o conhecimento como resultante do 

processamento de informações, insights, intuição da equipe de trabalhadores, diferentemente 

do modelo ocidental, que avalia a utilidade do conhecimento a partir de sua sistematização e 

codificação.  

Os processos de relacionamento pessoal que valorizam a criatividade das pessoas auxiliam no 

desenvolvimento de um modelo organizacional criador de conhecimento.  

Diferentemente do continuum entre dados, informação e conhecimento proposto por 

Davenport & Prusak (1998), Nonaka e Takeuchi introduzem uma espiral a que chamaram de 

“espiral do conhecimento”, na qual o conhecimento, concebido como uma criação individual 

expande-se pela organização, transformando-se em explícito e vice-versa. Este movimento 

seria utilizado, segundo os autores, pelas organizações que criam conhecimento, alimentando 

variados processos de conversão entre conhecimento tácito e explícito, envolvendo os 

indivíduos e os grupos.  

Os quatro processos de conversão mencionados por Nonaka e Takeuchi, socialização, cuja 

conversão do conhecimento se dá do nível tácito para o tácito, externalização, com conversão 

do nível tácito para o explícito, combinação, que opera a conversão do nível explícito para 

outro nível explícito e, por fim, internalização, cuja conversão é do nível explícito para o 

tácito, são mostrados a seguir, no quadro 4: 

 

Quadro 4: Gestão do Conhecimento no oriente 
 

Gestão do Conhecimento no Oriente 

Socialização trata-se do compartilhamento das experiências, por meio do 

(de tácito para tácito) processo on the job trainning e reuniões de brainstorming; 
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  é o processo de compartilhamento do conhecimento tácito; 

Externalização neste processo repousa a base do modelo conceitual de 

(de tácito para explícito) Nonaka e Takeuchi, pois está associado à criação de 

  conhecimento; a transformação do conhecimento tácito em 

  explícito se dá por intermédio de métodos não ortodoxos,  

  utilizando-se fartamente de analogias, simbologias, 

  metáforas e imagens, em face da maior dificuldade em   

  explicitação de conhecimentos que estejam na mente  

  do seu detentor; 

Combinação  trata-se do processo tradicional de troca de informações, 

(de explícito para  amplamente baseado em documentação, reuniões de  

explícito)  trabalho, leitura de manuais e discussão de casos, 

  todos intensivos em tecnologia; 

Internalização refere-se ao aprendizado pelo ato de praticar, por meio  

(de explícito para tácito) da incorporação de conhecimento explícito às atividades  

  cotidianas, reinventando-as, transformando-as e adaptando-  

  as, enfim, desenvolvendo-as segundo a aptidão do executor; 
 

 

O destaque (e diferencial) da teoria de Nonaka e Takeuchi reside no processo de conversão 

classificado como externalização, que implica na transformação do conhecimento, de tácito 

para explícito. Segundo os autores, o conhecimento é criado e se expande pela organização 

ultrapassando fronteiras e níveis internos, a partir de processos de interações dinâmicas entre 

as pessoas. Poder-se-ia reescrever esta última frase substituindo a expressão “processos de 

interações dinâmicas” por “processos de compartilhamento do conhecimento”. 

 

Ainda na abordagem dos autores, os gerentes de nível médio atuam como aglutinadores do 

conhecimento dos funcionários de base, interagindo com a alta gerência no sentido de 

aproximar os extremos. A este processo chamaram middle up down.  

 

Entendem os autores ser este o mais adequado processo gerencial, vez que aquele cujas 

decisões caminham de cima para baixo (top-down), específico de empresas possuidoras de 

hierarquias significativas, dificulta o tratamento do conhecimento tácito, enquanto seu oposto, 

aquele cujas decisões emergem da base para o topo da pirâmide hierárquica (bottom-up), 
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típico das empresas horizontalizadas, prejudica o compartilhamento do conhecimento por toda 

a organização. 

 

Seria possível pensar-se na funcionalidade de um modelo como este nas organizações 

ocidentais, fortemente motivadas pela competição, externa e interna e pela disputa de poder? 

Estariam as equipes e grupos de trabalho preparados para esta dinâmica?  

 

Afinal, e segundo os próprios autores da obra Criação do Conhecimento na Empresa, os 

japoneses enfatizam o conhecimento tácito, referindo-se a seu campo de estudo como o de 

criação do conhecimento, de viés subjetivo, enquanto os ocidentais valorizam o explícito, a 

formalização e controle, a gestão objetiva do conhecimento.  

 

De fato, a GC praticada no ocidente enfatiza o conhecimento explícito, a partir de cinco 

atividades distintas de gestão, organizadas no quadro 5: 

 

Quadro 5: Atividades principais da Gestão do Conhecimento nas economias ocidentais 
 

Gestão do Conhecimento no Ocidente 

Mapear conhecimento mapas e bases de dados, narrativas, 

(dar visibilidade aos conhecimentos) intranet e portais corporativos 

Gerar conhecimento  recrutamento de talentos, treinamento 

(dentro e fora da organização) e desenvolvimento, pesquisa e  

  desenvolvimento e workshops 

Disseminar conhecimento feiras, fóruns, seminários, universidade 

(fazê-lo circular) corporativa, mentoring e coaching 

Usar conhecimento educação continuada, empreendedorismo 

(ação) 
e treinamento on-the-job 

 

Manter conhecimento retenção de talentos, memória institucional 

(preservar e reciclar) gerenciamento de arquivos e documentos e 

  melhores práticas 
 

 

Entre as representações utilizadas no ocidente para dar visibilidade ao conhecimento uma se 

destaca como meio apropriado para armazenamento de conhecimento, qual seja, a elaboração 
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de mapas do conhecimento. Estes são registros que sinalizam a localização do conhecimento, 

incluindo documentos e base de dados (DAVENPORT & PRUSAK, 1998).  

 

Sua maior funcionalidade está na simplificação da difusão do conhecimento, permitindo a 

pronta identificação das fontes de conhecimento explícito. Por outro lado, a estruturação de 

narrativas também pode ser destacada como meio adequado para armazenamento de 

conhecimento, por meio do registro verbal a respeito de fatos ocorridos em determinada 

atividade.  

 

Davenport e Prusak (1988) argumentaram ser este um método capaz de armazenar 

conhecimento explícito e, também, conhecimento desestruturado, que mais se assemelha ao 

tácito. O processo narrativo que funciona por meio do ato de contar histórias é natural e 

facilitador para que um profissional demonstre algum conhecimento de maior complexidade. 

 

O trabalho destes autores tem tido destaque entre as referências teóricas do modelo ocidental 

de GC. A partir de diversos estudos realizados em empresas de grande porte, identificaram 

pontos relevantes para o sucesso dos projetos da disciplina. Entre eles, mencionam a 

existência de uma cultura voltada ao conhecimento e a intensificação do uso de TI.  

 

Schultze e Leidner (2002) mostraram a ênfase que tem sido dada para o armazenamento e 

transferência do conhecimento, a partir de ferramentas e soluções de TI. Por esta ótica, 

reitera-se o locus exterior do conhecimento, que ainda pode ser reunido, armazenado, tratado 

e transferido, sendo, portanto, independente do indivíduo. 

 

 

Resumo do capítulo 
 

Neste capítulo foi feita análise dos elementos de constituição da GC, partindo da origem do 

termo, e sua implicação com informação e dados. Ênfase foi dada para a formação do 

conhecimento, assim como a possibilidade ou impossibilidade de sua transferência, a partir do 

conceito desenvolvido nos países ocidentais. 
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Dois foram os enfoques apresentados: gestão da informação e partilha do conhecimento, 

respectivamente o confronto entre conhecimento explícito e conhecimento tácito. O primeiro 

opera de modo objetivo, de relativamente fácil absorção, enquanto o segundo se baseia em 

pressupostos notadamente subjetivos, de difícil transposição. 

 

Ainda neste capítulo, partindo de uma dimensão individual, atingiu-se a dimensão coletiva, 

avaliando o conceito de aprendizagem organizacional e das organizações que aprendem e 

desaprendem, continuamente. Foram estudadas algumas das teorias mais estruturas sobre o 

tema, como a teoria comportamental (MARCH & SIMON, 1979), a teoria da ação 

(ARGYRIS & SCHÖN, 1977), a teoria do pensamento sistêmico (GARVIN, 2000; SENGE, 

1990), a teoria da criação do conhecimento (NONAKA & TAKEUCHI, 1997; 

DAVENPORT, 1994) e a teoria de aprendizado em ação (action learning, GARRATT, 1991; 

PEDLER, 1991; REVANS, 1991). 

 

Posteriormente à formulação teórica apresentada por Nonaka e Takeuchi (1997), considerados 

os idealizadores da teoria de criação do conhecimento, dedicou-se atenção para estudo do 

modelo ocidental, embasado no conhecimento explícito e suscetível ao armazenamento, 

controle e transferência, por meio de instrumental tecnológico e informacional. 

 

No próximo capítulo ênfase será dada à dimensão psicológica que norteia os processos de 

compartilhamento do conhecimento. Duas serão as abordagens adotadas: revisão dos 

conceitos de dinâmica de grupos e dos paradigmas da organização formal relacionados ao 

poder e à competição que se desenrola no cenário empresarial, com o objetivo de incorporar 

ao debate sobre a GC temas profundamente relevantes ao entendimento das dimensões 

humanas nas organizações.   
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3 Compartilhamento do conhecimento: indivíduos, 

grupo e poder 
 

Este capítulo divide-se em duas seções. A primeira avalia os aspectos relativos à dinâmica de 

grupo, estudando as fontes da dinâmica de grupo, os processos de grupo nas indústrias, a 

coesão no grupo, as pressões, os padrões e a uniformidade de comportamento, a liderança, a 

estrutura e os conflitos em grupo.  Trata-se de uma avaliação da teoria a respeito da dinâmica 

dos grupos, inicialmente proposta em meados do século passado e explorada por diversos 

pensadores. 

 

A segunda seção estuda os conceitos e paradigmas da estruturação formal do trabalho nas 

organizações, visitando as teorias sobre o pensamento organizacional, focalizando conceitos 

como poder, autoridade, disciplina, dominação e competição. 

 

 

3.1 A dinâmica de grupo 
 

A dinâmica de grupo pode ser considerada essencial na constituição e existência das 

organizações, vez que coloca em foco o relacionamento pessoal nos grupos e equipes, aspecto 

de extrema relevância no dia-a-dia empresarial. 

 

Desde os tempos da administração científica, de Taylor e Fayol1, a constituição de grupos de 

trabalho é um processo natural em qualquer modelo de organização, das menores às maiores.  

 

Se se considerar o início do século passado como ponto de partida do pensamento 

administrativo, verificar-se-á que o despertar da aceitação dos processos de grupo como item 

relevante ao desenvolvimento da gestão ocorreu na metade da centena de anos que hoje nos 

separa. 

 

                                                
1 Frederick Taylor e Henri Fayol foram célebres autores que estudaram os conceitos da administração 
científica, introduzindo técnicas para medição do tempo de execução de tarefas, assim como aspectos 
de formalização da hierarquia nas organizações. 
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De fato, os estudos a respeito da dinâmica dos grupos surgiram apenas em meados do século 

XX, capitaneados por Kurt Lewin e Jacob Levy Moreno. Poucas mudanças no pensamento 

teórico ocorreram, desde então. Os conflitos pessoais nos grupos de trabalho, fruto da 

percepção individual dos seus integrantes continuou e continua a dificultar a consecução dos 

processos de integração e partilha.  

 

Estudá-los, portanto, reveste-se de caráter imprescindível àqueles que acreditam ser possível a 

constituição de projetos em GC, especialmente no aspecto que interessa notadamente ao 

presente trabalho, qual seja o compartilhamento do conhecimento. 

 

 

3.1.1 As fontes da dinâmica de grupo 
 

O domínio da dinâmica de grupo, dos processos de grupo, ocupa lugar mal definido nas 

ciências sociais, tendo procurado, ao longo das últimas décadas, estabelecer-se em disciplinas 

como a psicologia, a sociologia, a antropologia e a administração de empresas.  

 

Luft (1972) define o termo “dinâmica de grupo” como o estudo dos indivíduos em interação 

dentro de pequenos grupos e o vocábulo “dinâmica” como um misto de forças complexas e 

interdependentes que agem no interior de um campo comum. 

 

Mucchielli (1979), por sua vez, assevera que a dinâmica de grupo compreende dois conjuntos 

distintos, a saber: o conjunto de fenômenos psicossociais que se produzem nos pequenos 

grupos, de caráter abrangente; e o conjunto de métodos que permitem atuar sobre a 

personalidade por meio dos grupos, de caráter restrito. 

 

A dinâmica de grupo está intimamente ligada à teoria do campo na psicologia contemporânea 

e Kurt Lewin, que a elaborou, é considerado o pioneiro nesta linha de pesquisas. Psicólogo 

nascido na Alemanha, em 1890, Lewin emigrou para os Estados Unidos da América, no início 

da década de 30, inicialmente fixando-se na Universidade de Iowa e, posteriormente, no 

Massachusetts Institute of Techonology (MIT). 
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Segundo Weil et al (1967), partindo da teoria da forma, ou teoria Gestalt2, quando professor 

de psicologia na Universidade de Berlim, Lewin, recém-chegado aos EUA, passa a utilizar os 

conceitos da física, tais como o do campo de força. Introduz as noções de equilíbrio quase-

estacionário, insistindo sobre a interdependência das forças, para estabelecer uma teoria 

dinâmica da personalidade. Utilizando-se dos princípios de sua teoria de campo e da ligação 

da pesquisa à ação, Lewin cria uma nova ciência, a dinâmica dos grupos (LEWIN, 1965).  

 

Em 1945, Lewin funda o Centro de Pesquisa em Dinâmica de Grupo, no MIT, desenvolvendo 

treinamentos em dinâmica de grupos, notadamente conhecido por T Group, ou Training 

Group, seminários em pequenos grupos, com extensa utilização de psicologia social, de 

pesquisa e observação. A partir deste momento, a psicologia social, um novo domínio da 

psicologia, se desenvolverá paralelamente, constituindo a dinâmica de grupo um dos seus 

capítulos mais importantes. 

 

Durante a primeira metade do século passado, outro expoente deste campo de investigação 

realizava suas pesquisas, guardando grande similaridade com a trajetória empreendida por 

Lewin. Trata-se de Jacob Levy Moreno, jovem estudante de medicina em Viena. Observando 

crianças a brincar livremente nos jardins, por volta de 1912 lançou as bases da Sociometria, 

método de análise das estruturas das relações afetivas informais em um grupo restrito, 

opondo-se à psicanálise, contra o tratamento no divã, alheio à verdadeira relação face a face e, 

principalmente, contra a diferença de status entre o médico e paciente, que possuía em 

Sigmund Freud seu maior defensor. 

 

Dizia Moreno que, já que a psicanálise não pode ser aplicada às crianças, em vista de sua 

maturidade insuficiente, que reduz os intercâmbios pela linguagem, melhor seria derivar-se a 

atenção para a socioanálise, fundamentada na comunicação não verbal e na situação afetiva 

real (WEIL et al, 1967).   

 

Voltando-se, então, para o problema das relações profundas entre os seres humanos, Moreno 

participou de experiências de readaptação social de prostitutas, também em Viena, em 1913, 

onde o método usado era o de discussões em pequenos grupos. Notou que cada participante 
                                                
2 Teoria que tem como princípio básico não mais estudar os elementos, mas os conjuntos, as 
configurações e as relações, baseadas nas significações que as coisas, seres e situações possuem para o 
indivíduo. 
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poderia tornar-se agente terapêutico dos demais, que o grupo tinha vida e consistência 

(MUCCHIELLI, 1979). 

 

Para que o homem seja aquilo que ele é, respondendo adaptada e pessoalmente às demandas 

do mundo atual, sem condicionamentos, é necessário que cada um possa explorar o rol de 

papéis que todos levam dentro de si. Surge o psicodrama, o jogo de papéis e psicoterapia de 

grupo. 

 

Algum tempo depois surgiria a sociometria, com base na idéia de que todo grupo humano tem 

uma estrutura afetiva informal que determina os comportamentos dos indivíduos no grupo, 

uns em comparação com os outros. 

 

Apesar de contemporâneos e de ambos terem emigrado para os Estados Unidos e firmado 

suas posições a respeito de um mesmo tema, qual seja, o estudo dos grupos e suas inter-

relações, Lewin e Moreno encontraram-se somente por volta de 1935, disputando ambas as 

escolas que fundaram a prioridade na descoberta da dinâmica de grupo. 

 

Outra contribuição importante ao estudo de grupos é a do psicanalista inglês Bion (1961). 

Trabalhando com prisioneiros de guerra pelos métodos de grupo em 1945, Bion adaptou sua 

metodologia centrada nas hipóteses de base (basic assumptions) à psicoterapia psicanalítica e, 

posteriormente, à pedagogia. 

 

Para Bion, o grupo opera ora no nível da tarefa, que valoriza a ordem e a organização e na 

qual a cooperação e a colaboração coexistem conscientemente, ora no nível dinâmico, em 

geral inconsciente. 

 

O grupo, então, divide-se entre os modelos de refinamento e primitivismo: enquanto no 

primeiro o grupo valoriza a aprendizagem, estando disposto a reformular suas regras e aberto 

para aprender, no segundo, o grupo permanece avesso à experiência, não desejando o 

aprendizado, pois isto pode questionar pressupostos e comportamentos internalizados 

(VERGARA, 2005).  
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Neste ponto convém rememorar o pensamento de Steiner visto no capítulo anterior, 

enfatizando os momentos em que o comportamento do ser humano pode ser dito não 

convencional e carregado de individualismo.  

 

Em Bion, o pensamento de Steiner adquire características coletivas, deixando a esfera 

individual para aglutinar a ação grupal, atuando a equipe ora como unidade coesa e desejosa 

pela aprendizagem, ora como unidade dispersa, sem intenção de aprender. 

 

Outro paralelo pode ser feito com a obra de Etzioni (1961), que introduziu o conceito de 

alienação. Segundo este autor, existem dois pólos de envolvimento, o compromisso 

(envolvimento positivo) e a alienação (envolvimento negativo). Organizações sadias (e, por 

analogia, grupos sadios) seriam aquelas onde o compromisso prevalece sobre a alienação. 

 

Segundo Etzioni, a alienação ocorre quando a empresa trata os indivíduos e grupos como 

unidades abstratas, meros instrumentos passivos que, em troca de salário e remuneração, 

cumprem tarefas, segundo especificações autocraticamente determinadas. As preferências dos 

trabalhadores não são toleradas pela organização. 

 

Os funcionários de uma organização, com o tempo, vão sendo tomados por um sentimento de 

impotência, insignificância e desamparo, condições que conduzem à alienação do indivíduo 

em face de si mesmo e daqueles que o cercam (FROMM, 1958). 

 

Como se dá o compartilhamento do conhecimento nestes momentos em que o grupo está 

avesso à experiência, quando a equipe não deseja questionar pressupostos e comportamentos 

internalizados? Quando se sente alienada, negativamente envolvida?  

 

Outra importante contribuição para o estudo dos grupos e sua dinâmica partiu de William C. 

Schutz (1978). Para este autor, o ser humano tem necessidade de outros seres humanos: 

necessidade de aceitação e compreensão e necessidade de relacionamento interpessoal. Tais 

necessidades, quando não satisfeitas, geram impacto semelhante à não satisfação de 

necessidades biológicas, ambas convergindo para sentimentos de ansiedade ou frustração. 

 

Estas idéias prenunciam, portanto, a predisposição dos indivíduos ao relacionamento 

interpessoal, no seio dos processos de grupo. Poder-se-ia, pois, dizer que as pessoas possuem, 
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originalmente, a vontade de compartilhar, rememorando um aspecto discutido no primeiro 

capítulo deste trabalho.  

 

Que fatores intra-organizacionais poderiam mudar esta vontade? Qual o papel da organização 

na mudança de comportamento e de vontade do indivíduo? Qual o impacto das ações da alta 

administração e da liderança no relacionamento interpessoal, que implique alterações de 

vontade, comportamento e disponibilidade? 

 

A conclusão a que chegou Schutz, contudo, mostra que estes relacionamentos dependem de 

equilíbrio e de mecanismos de defesa minimizados, um processo de caráter notadamente 

individual (WEIL et al, 1967). 

 

Schutz (1978) relacionou três necessidades interpessoais básicas, a saber: inclusão, controle e 

afeição. A primeira identifica a necessidade de sentir-se o indivíduo considerado pelo outro 

como existente, despertando-lhe o interesse, na fase de constituição do grupo.  A segunda 

implica o respeito pela competência alheia, assim como a consideração alheia da própria 

competência. A última está associada ao sentimento mútuo e recíproco de amar e ser amado. 

 

Por outro lado, Fromm (1958) assevera que a organização formal despersonaliza o trabalho, 

levando o trabalhador a acreditar que, aos olhos da administração, é uma unidade facilmente 

substituível. O funcionário assume o sentimento de ser um indivíduo anônimo, somente uma 

peça da engrenagem. O sentimento de insignificância ocorre com maior freqüência na 

execução de tarefas operacionais, automatizadas. Já o sentimento de impotência é fruto do 

maior ou menor controle sobre seu trabalho. 

 

Se a estruturação do trabalho nos moldes das organizações formais provoca alienação no 

trabalhador, como assegurar ao indivíduo a satisfação das necessidades interpessoais básicas, 

sugeridas em Schutz? Indo além, como garantir o compartilhamento do conhecimento entre 

indivíduos que se sentem impotentes e insignificantes? 

 

Goldmann (1959) comenta sobre o processo de reificação ou, em outras palavras, de 

“coisificação” do indivíduo, dizendo que a essência da reificação se mostra no fato de que ela 

consiste numa forma de objetividade em que as relações humanas e sociais são equiparadas a 

relações entre coisas.  
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Em pesquisa conduzida por Argyris (2000) envolvendo grupos de consultores atuantes 

empresas de consultoria de abrangência mundial, líderes de um mercado notadamente voltado 

ao conhecimento, o autor descobriu que as teorias de ação (theory of action) individual, isto é, 

o conjunto de regras utilizadas pelas pessoas para planejar e implementar seu próprio 

comportamento, assim como para compreender o comportamento alheio, se tornam tão 

automáticas que não são sequer percebidas pelos que as adotam.  

 

Argyris encontrou grande divergência entre as teorias de ação esposadas (espoused theory of 

action), aquelas mencionadas pelos indivíduos quando questionados a respeito das regras que 

seguem para implementar seu comportamento, das teorias de ação em uso (theory-in-use), 

relativas ao comportamento verdadeiro, verificado na prática. 

 

Ainda segundo o autor, a contradição entre a teoria esposada e a teoria em uso é inconsciente: 

a maneira pela qual as pessoas pensam que estão agindo e o modo como efetivamente agem 

não se  lhes apresenta paradoxal. 

 

Contudo, o autor introduz um quê de ambigüidade ao comentar parecer haver uma tendência 

humana universal no sentido de planejar regularmente as próprias ações de acordo com quatro 

valores básicos, a saber: preservação do controle, maximização de vitórias e minimização de 

derrotas, repressão de sentimentos negativos e racionalidade na avaliação dos objetivos auto-

impostos. 

 

Seria esta teoria esposada o arcabouço de construção do discurso dominante das organizações 

no sentido de abrigar a existência de um compartilhamento do conhecimento, ao mesmo 

tempo em que a teoria em uso o desconstrói? 

 

A adoção destes valores não estaria atrelada ao desejo de poder, dos embates em torno da 

competição interna, no interesse em ultrapassar concorrentes e chegar à frente dos demais? 

Seria mesmo inconsciente a contradição entre as teorias de ação esposadas e as teorias de ação 

em uso? Qual o impacto desta contradição na vontade dos indivíduos para a partilha do 

conhecimento? Esta é uma das questões a que a pesquisa objetivou responder. 

 

O quadro 6, que segue, resume as diversas abordagens que introduzem o conceito de dinâmica 

de grupo: 
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Quadro 6: Abordagens à Dinâmica de grupo 
 

Dinâmica de grupo 

Forças complexas e interdependentes em um campo comum Luft, 1972 

Fenômenos psicossociais Mucchielli, 1979 

Teoria dinâmica da personalidade Lewin,1965 

Sociometria e terapêutica nos grupos Moreno, 1934 

Nível da tarefa x nível dinâmico Bion, 1961 

Envolvimento positivo x negativo; alienação Etzioni, 1961 

Sentimento de impotência, insignificância e desamparo Fromm, 1958 

Necessidade de relacionamento interpessoal Schutz, 1978 

Reificação; coisificação Goldmann, 1959 

Ação esposada x ação em uso Argyris, 2000 
  

 

Nesta seção encontra-se a síntese das fontes dos processos de dinâmica de grupo, a partir da 

constituição de agrupamentos diversos, com finalidades diversas. Os autores mencionados 

trataram de equacionar visões específicas, com viés psicológico, fruto da formação nesta 

disciplina, afeita a todos.  

 

Algumas dezenas de anos antes, contudo, existiu um experimento interessante envolvendo 

processos de grupo em organizações de trabalho, que deu início a uma nova corrente de 

pensamento administrativo.  

 

Na próxima seção discutir-se-á o processo de grupo no ambiente empresarial, tomando como 

exemplo o estudo pioneiro de Elton Mayo, no primeiro terço do século passado. 

 

 

3.1.2 Processos de grupo na indústria 
 

Considerado como um dos estudos mais significativos a respeito da relevância dos grupos 

informais em uma grande organização foi o trabalho pioneiro de Elton Mayo e seus 

colaboradores (MAYO, 1933). Entre 1927 e 1932 Mayo tentou averiguar as relações entre as 

condições do ambiente físico do trabalho e a produção dos empregados em uma fábrica de 
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materiais elétricos, a Western Electric Company, situada em Hawthorne, nas proximidades de 

Chicago, Illinois, E.U.A. 

 

Por meio da criação de um grupo experimental e outro de controle, Mayo modificou 

sistematicamente variáveis como luz, aquecimento, umidade. Percebeu que, mesmo em 

condições materiais adversas, a produção do grupo permanecia em patamares superiores. 

 

Constatou que o grupo engendrava uma organização informal, para manter um modelo de 

comportamento coletivo destinado a proteger o próprio grupo contra as mudanças e pressões 

externas.  O moral era bastante elevado, em parte porque o pessoal não era sujeito à vigilância 

habitual e em parte pela satisfação em participar de projeto tão significativo. A mudança de 

atitude dos operários mostrava maior relevância que as mudanças nas condições materiais de 

trabalho. 

 

Comenta Enriquez (1997) que a pesquisa de Mayo acentuou alguma humanização da 

empresa, assim como a importância do sistema de relações e comunicações, a afetividade, os 

sentimentos e a consideração às necessidades dos indivíduos e grupos. Refere-se à perspectiva 

de Mayo como “uma humanização do sistema tayloriano, um abrandamento que lhe permitirá 

manter-se e perdurar e não como sua recolocação em discussão” (1997: 88-89). 

 

A preocupação de Enriquez com a pesquisa  de Hawthorne vai além, na medida em que 

imagina existir outra leitura da mesma. Segundo ele, não somente a evidência sobre a 

afetividade nos grupos foi revelada, como também o surgimento de elementos de 

solidariedade em torno de reagrupamentos de produção e luta.  

 

Aí está um exemplo da possibilidade da dupla interpretação que pode ser feita a partir da 

leitura de qualquer texto. Este pensamento é a base do método de desconstrução, inserido em 

um pensamento pós-modernista, que foi utilizado para embasamento conceitual da pesquisa 

de campo (COSTA & CAMPOS, 2003; BURREL, 1999; BURREL & COOPER, 1988; 

CALÁS & SMIRCICH, 1991; HASSARD, 1993; KILDUFF, 1993; VERGARA, 2005c)  e 

será detalhado no capítulo 6. 

 

Sobre a finalidade produtiva, a respeito deste tema, elaborou Castoriaris o pensamento que 

segue: 
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É porque têm de resolver em comum os problemas de organização de seu trabalho, 
cujos aspectos diversos se dirigem reciprocamente, que os operários formam 
obrigatoriamente coletividades elementares que não são mencionadas no 
organograma de nenhuma empresa (CASTODIARIS, 1974, apud ENRIQUEZ, 
1997: 89). 

 

Do ponto de vista da luta, o mesmo autor apresentou o pensamento seguinte: 

 

É porque sua situação na produção criou entre eles uma comunidade de lucros, de 
atitudes e de objetivos que se opõem irremediavelmente aos da direção da empresa 
que os trabalhadores se associam espontaneamente no nível mais elementar, para 
resistir, se defender, lutar... (CASTODIARIS, 1974, apud ENRIQUEZ, 1997: 89). 

 

O que Castoriadis percebeu, segundo Enriquez, é que os grupos informais servem como lugar 

no qual estão depositados sentimentos de solidariedade que embasam a luta e a resistência 

operárias em relação aos desígnios da organização. Uma luta que reaviva os combates 

cotidianos de todos os indivíduos submetidos à dominação social. 

     

Apesar da relevância desta interpretação, de Castoriadis e posteriormente Enriquez, os 

resultados do experimento de Mayo mostraram a importância dos processos em pequenos 

grupos, em contraste à estrutura organizacional fabril. Mais até que pela direção, as normas e 

níveis de produção eram determinados por estes grupos informais. Cada operário realizava 

seu papel, procurando ser aceito e aprovado pelo grupo. 

 

Tal experimento serviu como insumo para orientar os estudos de Schutz (1978) e o que 

chamou de necessidades pessoais de inclusão, controle e afeição. Neste exemplo, ficou 

validada a tese de que as pessoas estão, originalmente, propensas ao relacionamento 

interpessoal, cabendo ao grupo criar as condições para que os sentimentos de compreensão e 

aceitação fluam livremente. 

 

Poder-se-ia dizer que o compartilhamento do conhecimento é possível em grupos que geram 

equilíbrio e minimizam a existência de mecanismos de defesa entre seus integrantes? Seria 

possível então admitir, nestes grupos, o compartilhamento do conhecimento tácito de seus 

componentes? Haveria incentivos pessoais para tanto? Haveria incentivos organizacionais?  
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Em que medida a solidariedade que emerge nos grupos e que almeja sustentar a produção e a 

luta diária favorece o compartilhamento do conhecimento? A pesquisa procurará responder a 

indagações como estas. 

 

Contrapondo as teorias da administração científica, os dirigentes da Western Electric 

Company descobriram o lado humano do operário, o valor de seus sentimentos, cujas 

necessidades sociais refletiam os valores da sociedade em que vivia. O resultado dos estudos 

de Mayo (1933), portanto, apontou para uma nova dimensão no pensamento administrativo, 

reduzindo a força da administração científica e abrindo espaço para a teoria das relações 

humanas.  

 

Seguindo o estudo a respeito da dinâmica de grupo, identificado neste trabalho como requisito 

essencial ao compartilhamento do conhecimento nas organizações, passar-se-á, na próxima 

seção, à definição do que se entende por grupo e por pressões internas e externas, além da 

pressão por conformidade no comportamento. 

 

O quadro 7 resume o pensamento exposto por alguns autores, apresentados nesta seção: 

 

Quadro 7: Processos de grupo na indústria 
 

Processos de grupo na indústria 

Ambiência do trabalho: produtividade  Mayo, 1933 

Afetividade e solidariedade nos grupos Enriquez, 1997 

Agrupamento informal e espontâneo para resistência Castoriadis, 1974 

Necessidade de inclusão, controle e afeição Schutz, 1978 
 

 

3.1.3 Definição de grupo, pressão e uniformidade de comportamento 
 

Conjunto de pessoas trabalhando juntas é apenas um conjunto de pessoas, de acordo com 

Vergara (2005). Para se transformar em uma equipe, necessário se torna um vínculo definível 

que una as pessoas. Necessário existir a consciência de grupo – as pessoas percebem o grupo 

como uma unidade e buscam a identificação, consciente, de uns com os outros. 
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Por outro lado, há nos grupos a presença de um inconsciente coletivo. A história comum 

vivida pelo grupo é fonte de pontos sensíveis que fazem parte da vida e das reações do grupo, 

mas ele não tem consciência de que fenômenos psicológicos determinam as condutas de seus 

membros, os quais, por sua vez, não estão cônscios de que fenômenos deste tipo determinam 

suas condutas no grupo. 

 

Enriquez distinguiu o que pode ser a essência do grupo: 

 

A criação de uma comunidade. Por comunidade entende-se uma associação 
voluntária de pessoas que experimentam em comum a necessidade de trabalharem 
em conjunto ou de viverem juntas de maneira intensa, a fim de realizarem um ou 
diversos projetos que assinalam sua razão de existir (1997: 103). 

 

O autor assevera ser a comunidade o local onde é possível a coexistência simultânea da união 

e das diferenças, dos acordos e dos desacordos, onde as contradições não geram sofrimento e 

as tensões são os pontos de partida de novas criações e onde lógica e afetividade não são mais 

antagônicas. 

 

Estudando a respeito da reeducação de indivíduos que perderam contato com a sociedade, a 

exemplo dos alcoólicos e criminosos, Lewin disse que: 

 

Um dos importantes meios utilizados para efetuar a aceitação em reeducação (...) é 
estabelecer o que se denomina um grupo solidário (in-group), isto é, um grupo 
cujos membros tenham consciência de a ele pertencer. Nessas circunstâncias, o 
indivíduo aceita o novo sistema de valores e crenças quando aceita pertencer a um 
grupo (1948: 82). 
 

E Lewin segue adiante, ensinando que a distância entre professor e aluno, médico e paciente, 

líder e liderado, pode constituir um obstáculo real à aceitação da conduta postulada. Mesmo 

se considerando a diferença de status que possa existir entre eles, as partes devem sentir-se 

como membros de um grupo nas questões que envolvam seu senso de valores: 

  

(...) as oportunidades de reeducação parecem aumentar sempre que se cria um 
forte sentimento grupal. O estabelecimento desse sentimento, de que estamos todos 
no mesmo barco, passamos as mesmas dificuldades e falamos a mesma língua, é 
ressaltado como uma das principais condições para facilitar a reeducação do 
alcoólico e do delinqüente (1948: 83). 
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Poder-se-ia fazer uma analogia ao processo reeducativo de Lewin, comparando-o ao 

compartilhamento do conhecimento, postulado no discurso dominante das organizações? 

Caracterizar-se-iam como solidárias as equipes de trabalho, isto é, seus membros teriam a 

consciência de a ele pertencer? E quanto à distância entre líderes e liderados, estariam 

minoradas pelo sentimento coletivo de ambos em relação ao senso de valores? 

 

Os fenômenos psicológicos, portanto, constituem-se em elementos significativos nos projetos 

de GC, especialmente aqueles que pressupõem o compartilhamento do conhecimento. 

 

A existência de propósitos comuns – noção clara dos propósitos a atingir em conjunto ao 

engajamento nos processos que conduzam à sua realização – é aspecto basilar da constituição 

das equipes. Assim como há dependência mútua na satisfação de necessidades, existe auxílio 

entre as pessoas com o objetivo de atingirem, juntas, os propósitos comuns, embora possam 

ocorrer inúmeras vezes divergências de propósitos, na medida em que não impere no grupo a 

aceitação e a compreensão entre seus membros. 

 

Nos grupos vistos como equipes há interação, ou seja, intercâmbio, mas não somente verbal. 

Os membros se influenciam e reagem reciprocamente, na busca de realização dos propósitos 

comuns. Surge, então, a ação unificadora. Os membros do grupo, por meio de uma percepção 

coletiva de unidade, atuam como um organismo (MUCCHIELLI, 1979). 

 

Como os indivíduos, os grupos têm necessidades e aspirações, as quais procuram satisfazer 

convertendo-as em objetivos. A escolha destes e dos meios para alcançá-los resulta da 

interação de muitas forças interiores de cada membro do grupo e do produto de pressões 

externas (MINICUCCI, 1982): 

 

ü As forças interiores se originam de experiências passadas e conhecimentos, de 

necessidades, motivações e expectativas diferentes dos membros, de ojetivos 

pessoais, valores, padrões e percepção da realidade e de funções diferentes que os 

membros desempenham no grupo. 

 

ü As pressões externas, por seu turno, surgem das relações de conflito, cooperação ou 

competição com outros grupos ou pessoas, das pressões e exigências das 

autoridades superiores, das limitações ou estímulos vindos da estrutura social, da 
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situação econômica, política ou institucional e da lealdade dos membros a outros 

grupos. 

 

Enfim, o grupo pressiona os indivíduos que o compõem para deles obter comportamentos 

uniformes. Os padrões estabelecidos visam a obter uniformidade de comportamento dos 

participantes. Esta, por sua vez, ajuda o grupo a atingir seus objetivos. A força coercitiva das 

normas é maior se o grupo é importante para o indivíduo. São aceitas com mais rapidez as 

normas que parecem relevantes para alcance dos objetivos. 

 

O grupo costuma aceitar bem o conformista, tolerar o inconstante e rejeitar o dissidente. 

 

Dois aspectos considerados fundamentais na constituição de qualquer grupo referem-se à 

coesão e aos objetivos comuns perseguidos pelo grupo. O compartilhamento do conhecimento 

necessita coesão e uniformidade na definição dos objetivos que se pretende alcançar.  

 

O quadro 8 sintetiza alguns dos pensamentos dos autores estudados. 

 

Quadro 8: Pressão e uniformidade de comportamento 
 

Pressão e uniformidade de comportamento 

Comunidade: associação voluntária de pessoas Enriquez, 1997 

Grupo solidário: aceitação das crenças e valores do grupo Lewin, 1948 

Interação e ação unificadora Mucchielli, 1979 

Forças interiores x pressões externas Minicucci, 1982 
 

 

A próxima seção encarrega-se de abordar ambos os aspectos, assim como o papel 

fundamental da liderança no embasamento do grupo.  

 

 

3.1.4 A coesão e objetivos nos grupos e o papel da liderança 
 

A coesão dos grupos apóia-se na força do vínculo de dependência de seus membros, sendo a 

adesão pessoal resultante de fatores como o conhecimento mútuo, confiança, incorporação 
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pessoal dos objetivos e assimilação das regras do grupo havendo uma relação estreita entre 

coesão e moral (MUCCHIELLI, 1979). 

 

Outro aspecto importante sobre os grupos diz respeito à cooperação entre os participantes. A 

produção não é mais artesanal ou individual, exigindo permanente entendimento entre as 

pessoas, que podem não estarem preparadas para a cooperação, criando problemas de relações 

humanas que prejudicam a produtividade, causando desgaste de energias, utilizadas na 

superação dos conflitos (LUFT, 1972). 

 

A principal preocupação de um grupo deve ser a referente ao estabelecimento claro e preciso 

dos objetivos a atingir. A partir daí, fica mais fácil selecionar os meios que serão utilizados 

para alcançá-los. 

 

Em relação aos objetivos, Enriquez (1997) assevera que um grupo se forma quando há uma 

ação, um projeto ou uma tarefa a executar. Afirma que todo grupo opera por meio da 

idealização, da ilusão e da crença. A primeira confere vigor e consistência ao projeto, 

enquanto a ilusão está relacionada à convergência dos desejos sem a preocupação acerca de 

seus valores. A crença, por último, relaciona-se à necessidade de que o projeto se apresente de 

forma inatacável, isto é, os membros do grupo devem acreditar nos propósitos que perseguem, 

se desejam efetivamente obter êxito na realização do projeto. 

 

Poder-se-ia concluir, portanto, à luz dos pensamentos aqui apresentados, que a coesão no 

grupo, assim como a aceitação de propósitos comuns, engendra uma instância de participação 

voltada à consecução dos objetivos, neste caso, a partilha do conhecimento? Parece ser 

possível, nestas condições, a formação de um ambiente mais propício à partilha.  

 

March e Simon (1979) disseram que quanto mais forte for a identificação de um indivíduo 

com o grupo, maior será a probabilidade de estarem seus objetivos conformes com a sua 

percepção do que sejam as normas do grupo. E tanto maior a propensão do indivíduo para 

identificar-se com o grupo quanto: 

 

ü Maior a percepção do prestígio do grupo; 
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ü Mais alto o grau em que os objetivos são percebidos como comuns a todos os 

membros de um grupo; 

 

ü Mais freqüente a interação entre o indivíduo e os membros do grupo; 

 

ü Maior a soma das necessidades individuais satisfeitas no grupo;  

 

ü Menor a intensidade de competição entre os membros do grupo (1979:100). 

 

Em síntese, para estarem alinhados os objetivos individuais e grupais, necessário haver 

identificação pessoal do indivíduo com o grupo, que se manifesta, pela análise dos autores, 

com o nível de prestígio do grupo, com a interação das pessoas, com o atendimento às 

necessidades individuais e com o refreamento da competição interna. 

 

Se as condições de trabalho nas organizações modernas estiverem calcadas, prioritariamente, 

pelo incentivo à concorrência e competição entre empregados, como poderia ocorrer o 

compartilhamento do conhecimento? 

 

Realizando atos e atividades o grupo se locomove em direção aos seus fins. A seleção da 

trajetória, contudo, deve ser fruto de análise coletiva de fins e meios, e as decisões devem 

provir do consenso grupal.  

 

Os grupos normalmente se propõem a atingir fins remotos, complexos, os quais raramente são 

formulados de maneira precisa. Necessário é, então, desmembrar os fins em objetivos 

próximos, mais precisos, específicos, criando objetivos secundários, operacionais. 

 

A liderança tem por escopo fazer o grupo locomover-se eficientemente em direção aos seus 

objetivos, ajudando-o a precisar as metas e as fases que devem ser percorridas, para que os 

fins sejam alcançados. Ela procura intensificar a coesão e a interação, facilitando a ação 

grupal.  

 

Estudos empíricos de Blau e Scott (1970) mostraram que a produtividade dos grupos coesos é 

um pouco superior a dos outros grupos de trabalho. Membros de grupos com características 

de coesão pendiam mais que os dos outros grupos a ter respeito por seu supervisor. Os autores 
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sugeriram que a coesão cria uma disposição favorável, entre os funcionários, para com seu 

grupo interno, e essa atitude se estenda até ao supervisor. Mas talvez a relação causal seja 

inversa: o fato de um supervisor ter superiores qualidades, conforme indicado pelo respeito 

que ele impõe, pode ser uma condição favorável ao desenvolvimento da coesão do grupo. 

 

O mesmo grupo não reage analogamente sob a atuação de líderes com estilos diferentes. O 

líder que obtém os melhores resultados parece ser aquele que desempenha bem vários papéis. 

Que se dedica mais a planejar e a providenciar os meios necessários à ação, do que a controlar 

a atuação de cada membro do grupo. Que sabe delegar, que prefere estimular e apoiar a 

criticar, que consegue unir o grupo, criando atmosfera cooperativa. Que desenvolve a lealdade 

dos membros para com o grupo. Que promove objetividade e ordem nas reuniões a fim de não 

perder tempo com questões inúteis e não permitir conversas paralelas. Que se interessa pelo 

grupo, acima do interesse pessoal. Que suaviza o trabalho árduo, mas sem omissões. Que 

diferencia o falso do verdadeiro, o superficial do profundo. 

 

Na visão de Bennis (1972), há quatro fatores que se destacam no momento de identificar uma 

liderança exemplar, a saber: direção e significado, confiança, otimismo e busca de resultados.  

O primeiro se articula com os propósitos de trabalho, que vai além das pessoas; o segundo 

decorre da autenticidade e integridade do líder; o terceiro considera a idéia de tenacidade, de 

que as coisas funcionarão bem e que é possível influir nas circunstâncias da vida; o quarto e 

último implica dizer que, mesmo com os três primeiros fatores presentes, sem resultados a 

liderança não está garantida. 

 

Em um dos primeiros estudos a respeito da liderança, Lippitt (1940) e Lippitt e White (1943) 

compararam o grau de agressão entre membros do mesmo grupo de meninos em atmosferas 

democrática e autocrática. Mantidos constantes as personalidades e os tipos de atividades, a 

mudança pode ter sido atribuída ao clima social diferente ou à forma de liderança. São as 

seguintes as palavras de Lewin sobre o experimento: 

 

Lippitt verificou que o sentimento do “nós” que tende a diminuir a agressão entre 
membros é diminuído na autocracia. Isto seria suficiente para explicar porque o 
nível de agressividade aumenta na autocracia (1965: 236). 
 

Segundo Lewin (1965), as pesquisas de Lippitt e Lippitt e White mostraram que apesar de 

haver menos permissividade em uma atmosfera autocrática, o alto grau de agressão intra-
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grupo encontra explicação no fato de o caráter restritivo da autocracia produzir frustração nos 

membros do grupo, originando mais agressão. 

 

Ainda em relação ao embate entre democracia e autocracia e o papel da liderança, Lewin 

comentou, em outro de seus escritos, que, embora escassa à época em que o artigo foi escrito, 

a pesquisa científica neste campo parecia justificar algumas afirmações, como as que seguem:  

 

1- É uma falácia supor que as pessoas, quando deixadas entregues a si mesmas, 
sigam um padrão democrático em sua vida de grupo. Tal suposição não seria 
válida sequer para as pessoas que vivem numa sociedade democrática. Na 
democracia, como em qualquer cultura, o indivíduo obtém o padrão cultural por 
via de algum tipo de “aprendizagem”.  
 
2- Quanto à mudança de um padrão cultural para outro, os experimentos indicam 
que a autocracia pode ser “imposta a uma pessoa”. Isto significa que o indivíduo 
poderia “aprender” autocracia adaptando-se a uma situação que lhe fosse imposta 
de fora. A democracia não pode ser imposta a uma pessoa; tem de ser aprendida 
por um processo de participação voluntária e responsável. Passar da autocracia 
para a democracia é um processo que leva mais tempo que a mudança na direção 
oposta. 
 
3- A “aprendizagem” da democracia, no caso de uma mudança a partir de outro 
padrão, contém, portanto, uma espécie de paradoxo semelhante ao problema da 
liderança na democracia. O líder democrático não impõe, como no autocrático, 
seus objetivos ao grupo: na democracia, a determinação do programa político é 
feita pelo grupo como um todo. No entanto, o líder democrático deve “liderar” 
(LEWIN, 1948: 55-56). 
 

A relevância desta passagem justifica sua transcrição completa, por inteiro: o autor introduz 

pensamentos essenciais à compreensão dos grupos. Primeiramente, Lewin diz que as pessoas, 

quando entregues a si mesmas, sem coordenação ou liderança, não atuam em grupo de forma 

democrática. Necessário se faz, portanto, um processo de aprendizagem. Seria possível o 

compartilhamento do conhecimento em um grupo no qual as pessoas estivessem entregues a 

si mesmas? Qual o papel da liderança na aprendizagem da democracia? 

 

Por outro lado, Lewin comenta que a autocracia pode ser imposta a uma pessoa, não 

acontecendo o mesmo com a democracia, pois esta requer aprendizado por meio de um 

processo participativo, voluntário e responsável. Os indivíduos estariam dispostos a 

compartilhar seu conhecimento trabalhando em ambientes autocráticos? Compartilhar 

conhecimento requer participação voluntária e responsável? 
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Para um grupo democrático, muitos caminhos se abrem. Para o autocrático, apenas um, o 

determinado pelo líder. A cooperação no trabalho, marcadamente superior no grupo 

democrático, é resultado do envolvimento espontâneo dos membros, enquanto a dominação, 

excessivamente hostil no grupo autocrático, leva a sua rápida desintegração, quando deixado à 

própria sorte (LEWIN, 1948). 

 

Luft (1972) mencionou experimento semelhante, conduzido por Lewin, Lippitt e White, onde 

verificaram os pesquisadores que os grupos autocráticos e, no extremo oposto, os grupos 

laissez faire, manifestavam menor originalidade no seu trabalho do que os grupos 

democráticos. Mais dependência e menos individualidade, mais hostilidade e agressão 

também eram encontrados nos grupos autocráticos. Sob a direção de um líder democrático 

havia mais benevolência e espírito de grupo. 

 

Lewin (1948) mostrou a necessidade de persuasão, ao apresentar o paradoxo existente na 

liderança democrática: as escolhas e as decisões são feitas pelo grupo, mas o líder deve 

realizar seu papel de comando. Não impõe, mas deve criar condições para a harmonia do 

grupo. Percebe-se aqui as características de persuasão e influência que devem nortear a ação 

do líder democrático. Teria este indivíduo maiores chances de obter o compartilhamento do 

saber entre os integrantes de sua equipe? Seria esta uma condição sine-qua-non para a criação 

de um ambiente de participação voluntária e responsável? 

 

Outro aspecto importante a considerar diz respeito à liderança situacional. A liderança decorre 

de qualidades pessoais do líder, ou o grupo e a situação é que a determinam? Os defensores da 

liderança situacional advogam a favor da situação ou do estilo do grupo. Características 

pessoais adequadas para a liderança de um grupo, em uma dada situação, podem não ser as 

mesmas se o grupo ou situação se alteram.  

 

O grupo deve ter flexibilidade para a escolha de seus líderes, a fim de que a liderança se 

desloque de um para outro membro, quando necessário, ou se o líder não acompanhar as 

modificações do grupo ou as alterações situacionais. O grupo é tanto mais eficiente quanto 

mais difundida é a liderança. 

 

A liderança situacional surge com a situação e não encontra obstáculos hierárquicos fixos para 

se exercer. Não se elimina a hierarquia, tornando-a flexível para que, em cada momento, o 
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mais apto assuma a liderança emergencial, a fim de que o grupo tenha sempre a orientação do 

mais capaz. O grupo tem comando, mando em comum, todos são responsáveis (co-mando) e 

estão atentos a sua hora de comandar.  Existem aptidões individuais que a hierarquia por 

vezes não deixa que sejam aproveitadas na liderança emergencial. 

 

Apesar de todo o esforço dos líderes para assegurarem a coesão, interação e convergência dos 

objetivos individuais para a constituição do objetivo coletivo, surgem os inevitáveis conflitos 

decorrentes da eterna luta entre cooperação e competição.  

 

No quadro 9 que segue estão resumidas as posições firmadas por alguns dos autores que 

escreveram sobre a coesão nos grupos, assim como  sobre os aspectos de liderança: 

 

Quadro 9: Aspectos relacionados à coesão e liderança nos grupos 
 

Coesão e liderança 

Coesão como fruto da confiança e conhecimento mútuo Mucchielli, 1979 

Despreparo do indivíduo para cooperar Luft, 1972 

Grupo opera por meio da idealização, ilusão e crença Enriquez, 1997 

Identificação do indivíduo com o grupo March & Simon, 1979 

Produtividade superior dos grupos coesos Blau & Scott, 1970 

Liderança: direção, otimismo, confiança e resultados Bennis, 1972 

Níveis superiores de agressão em ambientes autocráticos Lippitt & White, 1943 

Autocracia é imposta, democracia é aprendida Lewin, 1948 
 

 

3.1.5 A estrutura e o conflito 
 

É raro encontrar um grupo em que todos os membros têm o mesmo status, ocupam as mesmas 

posições e desempenham os mesmos papéis. Os grupos possuem, portanto, configuração 

própria. Os grupos, como as pessoas, possuem personalidade própria. 

 

Alguns grupos possuem estrutura formal, consubstanciada por estatutos ou regimentos. 

Outros são espontâneos e informais. 
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Há forte orientação de baixo para cima: valorizam-se as posições superiores e os que estão 

nos estratos mais baixos da estrutura tendem a imitar comportamentos dos que têm maior 

status. 

 

As opiniões das pessoas de maior status são mais prontamente aceitas, relegando-se a um 

segundo plano contribuições valiosas daqueles que ocupam posições de menor prestígio. 

 

Luft (1972) apresentou o paradoxo dos grupos homogêneos, mostrando que, nos grupos mais 

estruturados, o tarefa era realizada de modo mais direto e aberto, dando-se menor importância 

aos processos e com mais deferência ao poder e à autoridade.  Nos grupos menos 

estruturados, a tarefa interessava menos que os processos, estando seus membros mais 

propensos à cooperação mútua e direcionados à interpretação dos sentimentos individuais e 

coletivos. 

 

No entanto, o conflito é dito inevitável em todos os grupos, pois na civilização, de forma 

generalizada, há uma luta perpétua entre a competição e a cooperação, a individualidade e a 

conformidade, a liberdade de expressão e a inibição dos sentimentos (HEARN, 1955 apud 

LUFT, 1972). 

 

Há possibilidades de compartilhamento do conhecimento em grupos onde impere o conflito? 

 

Boulding (1953) introduz o conceito de “superconformidade”, quando a organização pode 

tornar-se esquizofrênica, passando a construir um ambiente falso. Por força do autoritarismo 

de seu sistema de relações de trabalho ela fomenta a “superconformidade” dos participantes, 

que dissimula descontentamentos. Por conveniência, os indivíduos podem se conduzir como 

“yes man”, que refletem os próprios desejos dos executivos antes que as realidades do mundo 

circundante, levando-os a tomarem por janelas o que são, na verdade, espelhos.  

 

A exacerbação da conduta pode gerar comportamentos patológicos, na medida em que estes 

suscitem verdadeira veneração ou adoração pelo que é ditado pela alta administração. Para 

promover o compartilhamento do conhecimento há que se lidar com estas dicotomias 

apresentadas, promovendo o alcance do equilíbrio fundamental, mencionado por Schutz 

(1978). 
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Para Morgan (1996), interesses diversificados e conflitantes são uma constante nos ambientes 

organizacionais. Surge daí a indagação de como se efetivar o compartilhamento do 

conhecimento em ambientes em que exista forte diversificação de interesses conflitantes. 

 

A respeito do antagonismo entre individualidade e conformidade, Minicucci (1982) comenta 

que, nos primórdios dos estudos sobre os processos de grupo, a sociedade norte-americana 

oferecia condições favoráveis para o desenvolvimento de sua dinâmica, o que não acontecia 

no Brasil, ainda nos últimos anos do século passado.  

 

Segundo este autor, os Estados Unidos prestigiam o grupo, as sociedades de bairro e as 

religiosas, contribuindo para o desenvolvimento da dinâmica de grupo, diferentemente do 

Brasil, que ostentava, no início dos anos 80, um regime centralizado que determinava a 

primazia das ações autocráticas, em oposição à democracia do grupo. 

 

Contrapondo-se a esta visão, Hofstede, citado por Vergara (1999), baseou-se em ampla 

pesquisa, assentada em 60 empresas do mundo ocidental e do oriental, para asseverar que as 

sociedades individualistas são aquelas que apelam para a pressão interna como principal meio 

de controle. As sociedades coletivistas, por sua vez, são as que controlam por meio da pressão 

externa. Desta feita, o pesquisador coloca os Estados Unidos como o principal exemplo de 

nação individualista (HOFSTEDE, 1984, apud VERGARA, 1999). 

 

Nesta seção avaliou-se a dinâmica de grupo como instrumento de compreensão dos 

fenômenos de interação pessoal, notadamente nos ambientes empresariais. O que se pretende 

é evidenciar a importância de superação dos entraves naturais nos processos de grupo como 

pré-requisito à consecução de projetos em GC e, especialmente, no aspecto de 

compartilhamento do conhecimento. 

 

Sabe-se, contudo, que as organizações possuem uma atitude ambivalente diante dos grupos 

que existem nelas próprias. Finaliza-se o capítulo com algumas palavras contundentes de 

Enriquez: 

 

As organizações preconizam o espírito de equipe que permite a competição, a 
melhoria dos desempenhos. Mas sabem também que se esses grupos (...) 
conquistarem uma identidade muito assegurada, poderão questionar os ideais da 
organização, desenvolver as lutas, transgredir as normas e querer transformar a 
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organização. Elas mesmas se encontram então divididas entre o desejo de ver cada 
grupo reforçar a sua autonomia (o que permite avaliar melhor seus resultados) e o 
medo de que esses grupos tenham projetos de mudanças radicais ou sejam capazes, 
ao adquirirem uma certa competência, de abandonarem a organização e formarem 
uma organização concorrente. O grupo se apresenta então para todos (para a 
organização e para os seus membros) como um lugar de refúgio (...) e como sítio de 
todos os perigos (ENRIQUEZ, 1997: 105). 
 

Estas são palavras que trazem dúvidas a respeito da efetividade dos grupos, usualmente 

estimulados e incentivados pelas práticas organizacionais e por meio do discurso dominante 

apregoado nas empresas. Como avaliar a possibilidade de um compartilhamento do 

conhecimento nos grupos formados em organizações que atuem de forma ambivalente? 

 

O quadro 10 que segue resume as principais abordagens que analisam conflito de interesses e 

o modelo estrutural dos grupos. 

 

Quadro 10: Estrutura e conflito de interesses nos grupos 
 

Estrutura e conflito 

Grupos mais estruturados x menos estruturados  Luft, 1972 

Conceito de superconformidade Boulding, 1953 

Luta perpétua entre competição e cooperação Hearn, 1955 

Interesses diversificados e conflitantes Morgan, 1996 

Grupo como lugar de refúgio e temor Enriquez, 1997 
 

 

Na próxima seção analisa-se a segunda dimensão fundamental e, também, pré-condição ao 

sucesso dos programas em GC, qual seja, a relação de poder e competição presente entre 

indivíduos e grupos, nas organizações. 

 

 

3.2 A organização formal: competição e poder 
 

Nesta seção estudam-se os conceitos e paradigmas da estruturação formal do trabalho nas 

organizações, visitando as teorias sobre o pensamento organizacional, focalizando autoridade, 

poder e competição e o efeito sobre o compartilhamento do conhecimento. 
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Blau e Scott (1970) definem organização social como: 

 

As maneiras pelas quais a conduta humana se organiza socialmente: as crenças e 
orientações compartilhadas que unem os membros da coletividade e guiam sua 
conduta (1970: 15). 
 

Organizações formais, por sua vez, distinguem-se das organizações sociais pelo fato de terem 

sido estabelecidas com o propósito explícito de atingir a determinados fins. Dentro das 

organizações formais surgem as organizações informais, grupos constituintes da organização 

que desenvolvem seus próprios hábitos, valores, normas e relações sociais (BLAU & SCOTT, 

1970). 

 

A visão de Blau e Scott para as organizações sociais incorpora, textualmente, a possibilidade 

de haver compartilhamento de crenças e orientações entre os membros que as integram. 

Poder-se-ia estender o conceito para o compartilhamento do conhecimento? Se nas 

organizações sociais os indivíduos se organizam a partir de valores comuns que guiam suas 

condutas, seria lícito esperar a aceitação de um pensamento coletivo, a partir de diferentes 

pensamentos individuais.  

 

Quanto às organizações formais, os autores as diferenciam pelo fato de estarem estruturadas 

para alcance de fins explícitos, cuja aceitação coletiva parece não se constituir 

espontaneamente. Daí decorre, segundo os autores, o surgimento de grupos informais que 

estruturam sua própria teia de relacionamentos sociais, desenvolvendo crenças e valores que 

lhes sejam adequados. 

 

Neste contexto, como operaria o compartilhamento do conhecimento? Estando as 

organizações formais desmembradas em inúmeros grupos informais, cada qual estruturado 

segundo interesses próprios, haveria possibilidade de o conhecimento fluir livremente pela 

organização? 

 

Avançando em seu estudo, Blau e Scott incorporam o conceito de autoridade, criando a 

dicotomia formal versus informal, a semelhança da análise que fizeram para a organização. 

Veja-se o que dizem estes autores: 
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 A autoridade é definida como o exercício de controle que se baseia na 
concordância voluntária dos subordinados com as diretrizes de seu superior. Mas 
esta não é independente de restrições sociais. Pelo contrário, a orientação para o 
valor social, que torna legítimo o exercício da autoridade, obriga os subordinados 
a obedecerem às ordens dos superiores. A autoridade formal é legitimada por 
valores que se tornaram institucionalizados através de contratos legais e ideologias 
culturais, e pelas restrições sociais que exigem obediência. A autoridade informal é 
legitimada pelos valores comuns que emergem em um grupo, especialmente pela 
lealdade que o supervisor impõe entre os membros do grupo (BLAU & SCOTT, 
1970: 166). 

 

A análise de Blau e Scott sugere que os superiores que obtém lealdade a partir de seu grupo 

de subordinados apresentam maior possibilidade de estabelecerem para si uma autoridade 

informal eficiente e com maior capacidade de influenciar a conduta dos indivíduos que 

supervisionam. 

 

French e Snyder (1959) conduziram uma experiência na qual utilizaram grupos compostos de 

um supervisor e três membros engajados em um teste de julgamento compartilhado.  Os 

resultados mostraram que quanto mais bem aceito for o líder pelo grupo, tanto mais ele 

tentará influenciá-los e tanto mais sucesso terá em suas tentativas.  

 

Conforme sua análise, autoridade exige legitimação e a primeira só pode ter origem em 

grupos, pois somente em um grupo pode haver legitimação do controle exercido. Como os 

membros do grupo compartilham o respeito e a lealdade para com o supervisor, nasce entre 

eles o consenso de que devem aceitar as suas sugestões, legitimando a extensão da autoridade 

do supervisor além dos limites legalmente prescritos. 

 

Incorporando à discussão o conceito do compartilhamento do conhecimento, poder-se-ia 

questionar, neste momento, em que tipo de autoridade, formal ou informal, obter-se-ia 

maiores chances de sua ocorrência. A análise apresentada por Blau e Scott, bem como a 

experiência desenvolvida por French e Snyder parece sugerir a segunda. Incorporaria ela, 

também, a negociação? 

 

Crozier, a partir do estudo sobre uma organização parisiense de contabilidade e um 

monopólio industrial, descritos em sua obra O Fenômeno Burocrático, introduz o conceito de 

poder de negociação. Veja-se: 
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Nenhuma organização pode realmente funcionar sem impor sérias restrições ao 
poder de negociação de seus membros, o qual representa conceder a alguns 
indivíduos a liberdade de ação suficiente para que possam solucionar os conflitos 
entre as reivindicações contraditórias, e impor decisões que beneficiem o 
desenvolvimento do conjunto da organização ou, se assim for preferido, o jogo 
desta contra o seu ambiente.  Para obter essa liberdade de ação, um manager deve 
dispor de poder sobre seus subordinados: poder formal para tomar decisões em 
último recurso, e poder informal para negociar com cada membro e cada grupo da 
organização, para forçá-los a aceitar essas decisões (CROZIER, 1981: 241). 
 

Curiosa esta definição de poder informal de Crozier, na medida em que contrapõe, por um 

lado, a necessidade de informalidade para a negociação individual e grupal no seio da 

organização, ao grilhão da “força” que possibilitará, em última instância, a aceitação das 

decisões. 

 

Ansart (1978) vai além do respeito e lealdade de French e Snyder, chegando mesmo a falar 

em uma relação de amor nas instituições sociais: 

 

(...) A instituição submete-se aos seus membros e, no seio da hierarquia, os 
dirigentes tomam as decisões e comunicam as ordens aos subordinados; mas, 
precisamente, a linguagem de idealização oculta a relação de obediência na 
relação de amor e razão. O subordinado não deve suportar e sim amar os 
superiores e, através deles, amar a lei que é indiscutível e benéfica para todos. A 
instituição estabelece simultaneamente a submissão e a alegria na submissão. Ao 
subordinado que se rebela será respondido que ele fere os ideais (...). Se o 
subordinado fala em poder opressivo, responder-lhe-ão em termos de traição 
(1978: 91). 
 

O autor acredita que as grandes instituições sociais são partes interessadas nos conflitos 

ideológicos, apesar das aparências eventualmente contrárias. Já as organizações econômicas 

não exigem adesão pessoal dos participantes, além de serem indiferentes às suas opiniões.  

 

Como pensar na presença do sentimento de amor em um indivíduo que atue em uma 

organização competitiva e estruturada para considerá-lo como instrumento passivo? Que tipo 

de dominação permitiria confirmar este sentimento?  

 

Com relação ao poder, outras abordagens procuraram defini-lo à parte do conceito de 

autoridade. 

 

Nas palavras de Krausz: 
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O poder é onipresente na vida social. Os sistemas de poder sempre existiram e 
influenciaram a vida grupal e são partes inerentes da experiência de cada ser 
humano. Portanto, seria fútil negar sua existência ou importância. As profundas 
mudanças que se sucedem cada vez mais rapidamente na sociedade estão afetando 
a vida das organizações, as relações de trabalho e a qualidade do relacionamento 
interpessoal (...) (KRAUSZ, 1991:12). 

 

Mais de uma década se passou e a frase permanece atual. O poder não é de fácil visualização 

ou mensuração. Confunde-se com o próprio conceito de liderança, autoridade ou controle. 

 

Quanto maior a capacidade de alguém ou algum grupo impor sua vontade sobre a dos demais, 

maior será o seu poder. A habilidade de um indivíduo influenciar outrem para a realização de 

seus desejos é a definição recorrente no pensamento de muitos autores (CROZIER & 

FREIDBERG, 1977; ETZIONI, 1961; FRENCH & RAVEN, 1960).  

 

Na visão de Enriquez: 

 

A experiência vivida nas instituições é a de um poder totalitário, mas que esconde a 
violência com toda uma série de cerimônias iniciáticas feitas “para o bem” do 
indivíduo. (...) O poder parece não se ligar senão a um esforço consciente de 
dominação do mundo tendo por objetivo formar este e de construí-lo segundo um 
determinado modelo. A escolha deste modelo dependeria somente do sistema de 
preferências individuais ou coletivas em vigor na sociedade, do humor do tirano ou 
da relação de forças existentes em determinada época (1997: 73-75). 

 

Blau e Scott, por sua vez, enfatizam a perda de soberania de muitos em favor de poucos: 

 

Uma máquina administrativa eficiente investe um poder tremendo nas mãos de uns 
poucos – quer sejam eles gerentes de firmas, funcionários do governo, oficiais 
militares, chefes de partido ou líderes sindicais – e, assim, debilita a soberania dos 
muitos por quem os poucos, em uma democracia, devem se responsabilizar (1970: 
28). 

 

Imposição da vontade própria, conduzindo o comportamento alheio ou ainda fazê-lo contra a 

vontade de outrem, no âmbito de um ato comum a todos é o entendimento que Weber (2000) 

fez do poder, constituído a partir do conflito: 

 

Poder significa toda probabilidade de impor a própria vontade numa relação 
social, mesmo contra resistências, seja qual for o fundamento dessa probabilidade 
(2000: 33). 
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O estudo da sociologia do poder em Weber implica compreender os conceitos de dominação, 

obediência e disciplina, assim como os significados de autoridade e coerção. Veja-se: 

 

Dominação é a probabilidade de encontrar obediência a uma ordem de 
determinado conteúdo, entre determinadas pessoas indicáveis. Disciplina é a 
probabilidade de encontrar obediência pronta, automática e esquemática a uma 
ordem, entre uma pluralidade indicável de pessoas, em virtude de atividades 
treinadas (2000: 33). 

 

Segundo Weber, enquanto na dominação a obediência poder estar acompanhada da 

resistência, na disciplina há inclusão do que chamou “treino” na obediência em massa, sem 

crítica nem resistência. A dominação subsiste em um grupo determinado de indivíduos, não 

significando, portanto, toda espécie de possibilidade de exercer poder ou influência sobre 

outras pessoas. 

 

Weber apresenta três tipos puros de dominação legítima: a legal, baseada na crença da 

legitimidade das ordens impessoais, na legalidade formal do direito de mando; a tradicional, 

baseada na crença cotidiana da santidade das tradições vigentes, obedece-se ao “senhor”; e a 

carismática, baseada na veneração extracotidiana da santidade, do poder heróico ou da 

confiança no caráter exemplar de uma pessoa (WEBER, 2000). 

 

Uma característica essencial na análise weberiana da burocracia é a dominação por meio do 

conhecimento: 

 

(...) é essa a característica que a torna especificamente racional. Ela consiste, de 
um lado, do conhecimento técnico que, por si mesmo, é suficiente para assegurar-
lhe uma posição de extraordinário poder. Além disso, as organizações 
burocráticas, ou os detentores do poder que delas de utilizam, têm a tendência de 
aumentar seu poder ainda mais pelo conhecimento oriundo da experiência no 
serviço (WEBER, 1968: 225). 
 

Apesar de muito criticada por teóricos das organizações, esta interpretação mostra as 

dificuldades de aceitação de um modelo de compartilhamento do conhecimento nas 

organizações burocráticas. Se conhecimento é poder, compartilhá-lo diminui a quantidade de 

quem o possui. 

 

Em relação à coação física que garanta a execução das ordens, Weber diz: 
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A uma associação de dominação denominamos associação política, quando e na 
medida em que sua subsistência e a vigência de suas ordens, dentro de determinado 
território geográfico, estejam garantidas de modo contínuo mediante ameaça e a 
aplicação de coação física por parte do quadro administrativo (WEBER, 2000: 
34). 

 

Neste ponto vale um comentário a respeito destes conceitos, formulado por Argyris (1964), 

para explicar o círculo vicioso que os envolve. Segundo o autor, sob uma situação de 

“pseudo-eficiência organizacional” as atividades essenciais são desenvolvidas de tal maneira 

que a ineficiência não aparece.  A estrutura autoritária das organizações provoca o que 

chamou “revolução silenciosa” dos subordinados quando estes, em conflito com os dirigentes, 

filtram, distorcem, sonegam e ocultam informações, deliberadamente, vez que não se sentem 

identificados com a organização ou o fazem para compensar sua inaptidão para resistir à 

pressão. Assim, determinada unidade pode comunicar elementos falsos aos escalões 

superiores, em decorrência dos temores de carga adicional de pressão se a verdade fosse 

conhecida. 

 

Sabedora dos problemas, a organização intensifica a coerção e as penalidades, com a 

finalidade de elevar a produtividade.  Ainda que isto ocorra, eleva-se simultaneamente o custo 

da organização. Os funcionários passam a desenvolver atividades não produtivas, ocultando à 

alta gerência o que se passa efetivamente. 

 

Em outra abordagem weberiana, surge o pensamento de Martin (1978), que sugere que as 

bases do poder estão assentadas na coação (capacidade de obtenção de obediência em virtude 

de privações), na autoridade (legitimada pelo mando, configurando direito de esperar e obter 

obediência) e na influência (capacidade de persuasão, não coercitiva): 

 

Para os administradores, as principais metas são a meta pessoal de uma carreira 
individual bem sucedida; a meta grupal de uma maior parcela dos recursos 
coletivos, e a meta organizacional de maiores recursos totais. Os padrões de 
dependência desenvolvem-se da distribuição de controle sobre os recursos erigidos 
para alcançar cada tipo de meta, levando às relações de poder, que se podem 
basear na coação, autoridade ou influência. Todos os três tipos são relevantes. A 
coação existe quando os subordinados obedecem com medo de perder seus meios 
de vida. A autoridade existe quando a obediência se baseia na aceitação do direito 
de os superiores fixarem as diretrizes necessárias para a realização das metas 
organizacionais. Quando a obediência não se baseia na coação nem na autoridade, 
podemos então falar de relações de influência (1978: 140). 
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Martin assevera que apesar da importância da coação e da influência, a principal base de 

poder entre os administradores é a autoridade, especialmente a autoridade legal racional. 

 

A respeito de autoridade e persuasão, March e Simon contribuíram com estudos originais, que 

estabeleceram alguma hierarquia entre os conceitos: 

 

Quando o empregado ingressa na organização, aceita uma relação de autoridade, 
isto é, concorda, dentro de certos limites, (...) em receber ordens e instruções da 
organização, como premissas de comportamento. (...) O reconhecimento da 
autoridade, por parte do empregado, confere à organização um poderoso 
instrumento para influenciá-lo – mais poderoso do que a persuasão (...) (1979: 131-
132). 

 

Pensar no compartilhamento do conhecimento a partir da compreensão dos inúmeros 

conceitos aqui mencionados requer esforço intelectual: a probabilidade de ocorrer o 

compartilhamento parece menos improvável somente em um ambiente de dominação com 

disciplina ou de influência e persuasão. Sem disciplina, isto é, em um ambiente de resistência, 

a dominação precisa se valer da autoridade, em um primeiro estágio, passando pela coerção, 

que se utiliza dos mecanismos de regulamentação de que dispõe a organização e finalizando 

pela coação, por meio de privações ou mesmo ameaça de privações. 

 

Compartilhar conhecimento, portanto, parece requisitar um ambiente organizacional norteado 

por regras mais flexíveis, no qual a dominação seja aceita a partir de atitudes positivas e haja 

predisposição para o convencimento e a aceitação sincera dos objetivos e, principalmente, dos 

meios para que sejam atingidos. 

 

A partir da psicologia, o enfoque do comportamento humano trata do poder. Suas idéias, 

defendidas por pensadores como Korda (1976), apresentam, nas palavras de Faria, um ponto 

de vista discutível: 

 

Sugere Korda que o segredo está em desenvolver um estilo de poder baseado na 
personalidade e nos desejos de cada um, já que é a ânsia pelo poder que mantém as 
pessoas trabalhando (KORDA, 1976 apud FARIA, 2003:77). 

 

Parece temerário aceitar esta generalização, vez que atribui ao poder e, mais, ao desejo de 

possuí-lo, a razão de ser do trabalho humano. Indo além em sua análise, Faria acrescenta: 
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 Observa-se que muitas empresas encorajam o jogo do poder, sentindo-se 
perfeitamente felizes em dar poder e prestígio aos que nela trabalham, fornecendo, 
mesmo aos executivos mais incompetentes, certo número de subordinados para que 
exerçam a sua tirania, pois existem sempre empregados desnecessários e 
insignificantes dos quais a empresa pode dispor, agindo como uma corretora para 
os que têm fome de poder (FARIA, 2003: 77). 

 

De novo, a interpretação do parágrafo acima exige cautela redobrada, vez que o discurso atual 

nas organizações é pela valorização do capital humano e pelo desenvolvimento de 

competências individuais e coletivas. Parece plausível a disponibilização de subordinados a 

executivos, a priori capazes de liderá-los em torno de um objetivo da organização. A 

competência ou incompetência decorrente desta liderança irá revelar-se durante a realização 

das tarefas. A aceitação das idéias contidas no parágrafo remete a um tempo longínquo, 

quando se dispunha livremente da vida e trabalho humanos. 

 

No âmbito de um enfoque caracterizado como organizacional destaque se faz para os 

trabalhos de Foucault, para quem não existe uma teoria geral do poder, pois ele aparece de 

diferentes formas ao longo do tempo. O poder pertence a ninguém e está em lugar algum, mas 

em toda a estrutura social. Para evidenciar este pensamento, falando a respeito da punição e 

das prisões, em suja obra clássica Vigiar e Punir, Foucault resgata o conceito do panóptico, 

formulado por Bentham3,  e do panoptismo, como instrumentos de poder: 

 

Daí o efeito mais importante do Panóptico: induzir no detento um estado consciente 
e permanente de visibilidade que assegura o funcionamento automático do poder. 
Fazer com que a vigilância seja permanente em seus efeitos, mesmo se é 
descontínua em sua ação; que a perfeição do poder tenda a tornar inútil a 
atualidade de seu exercício; que esse aparelho arquitetural seja uma máquina de 
criar e sustentar uma relação de poder independente daquele que o exerce 
(1989:166). 
 

Seguindo o pensamento foucaultiano a respeito do panoptismo, é essencial que o detento se 

saiba vigiado, sem que haja a necessidade de sê-lo efetivamente. Por outro lado, o detento 

nunca deve saber se está sendo observado, mas deve ter a certeza de que sempre pode sê-lo. 

Por meio do Panóptico dissocia-se o par ver-ser visto: no anel periférico, se é totalmente visto, 

sem nunca ver; na torre central, vê-se tudo, sem nunca ser visto. 

 

                                                
3 J. Bentham conta que foi visitando a Escola Militar que seu irmão teve a primeira idéia do 
Panopticon (nota de Michael Foucault, em Vigiar e Punir, p. 190). 
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Seria possível pensar no compartilhamento do conhecimento em um ambiente 

permanentemente controlado, onde o indivíduo é excessivamente observado, assemelhando-se 

ao Panóptico criado por Bentham? 

 

Eu outro estudo, Foucault (1981) diz que o poder se insere nas práticas sociais cotidianas, 

sendo tolerável somente na condição de que mascare uma grande parte de si mesmo, sendo 

seu sucesso proporcional à sua habilidade para esconder seus próprios mecanismos (1981: 

86).  

 

Outro pensamento permeado pelo enfoque organizacional fundamenta, entre várias 

concepções, uma formulada por Mills (1976). Nesta, o conceito de poder possui soma zero, 

isto é, constitui uma quantidade fixa, no interior de instituição. Para que uns tenham mais 

poder, outros necessariamente o perderão. Há, portanto, certa quantidade de poder em disputa, 

que migra entre os atores conforme as circunstâncias e as capacidades que apresentam para 

obtê-lo. 

 

Interessante seria, neste momento, contrapor o enfoque do comportamento humano, proposto 

nos trabalhos de Korda, com o enfoque organizacional, presente nos trabalhos de Mills, para 

avaliação da ocorrência do compartilhamento do conhecimento. Se os indivíduos permanecem 

no trabalho pela ânsia de poder e, em Mills, verifica-se que o poder possui um quantum não 

variável, seria lógico supor a existência de condições propícias ao compartilhamento do 

conhecimento, nas organizações, isto é, estariam os indivíduos desejosos e disponíveis para 

compartilhar conhecimento? 

 

Ainda no âmbito do enfoque organizacional está o trabalho de Galbraith (1999), que identifica 

o inter-relacionamento complexo entre as fontes do poder (personalidade, propriedade e 

organização) e os instrumentos pelos quais ele é exercido (submissão, com base na punição ou 

na recompensa, e a influência ou persuasão): 

 

O poder condigno obtém submissão pela promessa ou realidade de uma punição; o 
poder compensatório, pela promessa ou realidade de um benefício (1999: 16).  

 

O poder condicionado, por sua vez, deriva da influência ou persuasão. Segundo Galbraith: 
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A aceitação da autoridade, a submissão à vontade alheira, torna-se a preferência 
mais alta daqueles que se submetem. Esta preferência pode ser deliberadamente 
cultivada – pela persuasão ou pela educação (GALBRAITH, 1999: 25). 
 

Por fim, retoma-se aqui o pensamento de Enriquez (2001) a respeito do controle e submissão 

do ser humano nas organizações: 

 

O controle do ser humano, como ser social, é a preocupação constante dos homens 
do poder. Dizer controlar é dizer: como impedi-los de perceber o que lhes 
acontece, como submetê-los, tornando-os satisfeitos em sua submissão, ou pelo 
menos prontos a aceitá-la. Aqueles que detêm o poder compreendem muito 
rapidamente que não poderiam fazê-lo (...) senão oferecendo aos homens um 
conhecimento deturpado e, sobretudo, jogando como os mecanismos íntimos do 
psiquismo (2001: 68). 

 

Parece difícil pensar em um compartilhamento do conhecimento, ainda que não “deturpado”, 

entre indivíduos e grupos, nas organizações, onde prevalece o controle do ser humano e sua 

submissão passiva ou mesmo que dotada de algum quantum de resistência. Em todas as 

abordagens ou enfoques apresentados para entendimento do poder fica latente o sentido de 

distanciamento entre os que o exercem e os que a ele se submetem. Não se deve esquecer que 

compartilhamento requer proximidade. 

 

Pagès et al (1987) pesquisaram o efeito das práticas de poder sobre os indivíduos em uma 

grande empresa multinacional. Observaram que o indivíduo, na organização hipermoderna, 

em relação oposta à organização capitalista clássica, liberta-se do controle estrito do chefe 

para subjugar-se, doravante, à tutela obscura de uma entidade impessoal: 

 

É a organização, e não mais o chefe, que se torna o lugar privilegiado da 
identificação, da projeção e da introjeção. É ela, e não mais seu chefe, a quem o 
trabalhador ama e detesta, é com ela que ele mantém relações infantis de 
submissão-revolta. (...) Na organização hipermoderna, pela primeira vez na vida 
econômica, a dependência psicológica despersonaliza-se e instaura-se em relação 
à organização. O inconsciente não investe mais contra as pessoas em primeiro 
lugar, mas contra as estruturas institucionais (1987:36-37). 

 

Em que pese a propriedade com que os autores diagnosticaram o novo locus de identificação 

da entidade hipermoderna, há que se avaliar com reserva a escolha desta como cenário 

primeiro de projeção e introjeção, substituindo a figura onipotente do chefe no conflituoso 

relacionamento pessoal, nas organizações.  
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O embate cotidiano dá-se no ambiente de trabalho imediato, nas cercanias da área de ação do 

indivíduo, estando neste espaço, estabelecida, a presença do chefe e seu conjunto particular de 

procedimentos. Mais adiante está a organização de per se, o que implica ser necessário passar 

primeiro pelo chefe para alcançar a segunda. 

 

Em outra passagem da obra O Poder das Organizações, Pagès et al mencionam o termo 

cooperação, em um sentido que interessa à análise que esta dissertação busca fazer: 

 

É pelo fato de cada indivíduo ser impotente para afrontar suas próprias 
contradições, por serem os trabalhadores coletivamente impotentes para 
estabelecer entre si relações de cooperação verdadeiras, que aceitam as 
“soluções” prontas da organização, que introjetam seus princípios, seus tipos de 
prazer, a ameaça que ela faz pesar sobre eles. (...) Da mesma forma que estrutura 
as relações entre os trabalhadores, induz e limita ao mesmo tempo sua cooperação, 
incentiva certos tipos de conflitos, principalmente a competição individual, e 
impede outros, os que levariam grupos de trabalhadores a se constituir fora de suas 
regras (1987: 40). 

 

Se não há condições de estabelecimento de relações de cooperação verdadeiras, se a 

organização limita a cooperação entre trabalhadores e incentiva conflitos e competição 

individual, impedindo, igualmente, a libertação dos trabalhadores em relação à dominação 

que os aliena, como aceitar a probabilidade, ou mesmo a possibilidade, de ocorrência de um 

compartilhamento do conhecimento na organização? 

 

Há uma passagem interessante, exposto por Maquiavel no capítulo XVIII do Príncipe4, que 

descreve o poder a partir de um esquema envolvendo leões e raposas, comentado por Thiry-

Cherques (1993) no trecho a seguir: 

 

Qualquer que tenha sido a fonte do poder, externa ou interna, o poder nunca é 
gratuito, sempre é conquistado. Pouco importa que alguém tenha ascendido à 
liderança por mérito ou acaso, que se lhe reconheça competência e dedicação ou 
que um posto lhe tenha sido outorgado por sorte, herança ou conveniência: só 
domina, só chega a ser elite, entendendo-se por elite a minoria ocupante das 
situações estratégicas, aquele que tem força e astúcia, que tem a virtu, no sentido 
grego da areté, da perfeição, não importando que seja a perfeição, o virtuosismo do 
mal (1993: 41-42). 

 

                                                
4 MACHIAVELLI, Nicolò. The Prince. Encyclopaedia Britannica, Inc., Londres, 1952, p.25. 
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A combinação da força dos leões com a astúcia das raposas, que colocam a própria 

sobrevivência acima das regras e da moral, é a base da dominação, seja para o bem, seja para 

o mal. Chefes, diretores e presidentes, na busca por alcançar e manter o poder, jamais 

deixaram de agir como leões ou raposas, como comenta Thiry-Cherques. 

 

Em diversos estudos que realizaram, March e Simon (1979) sugerem que quanto maior for o 

senso de participação nas decisões, menos visíveis serão as diferenças de poder na 

organização: 

 

 (...) Estudiosos do assunto sustentam que a simples idéia do indivíduo de estar 
participando da escolha de objetivos é, sob muitos aspectos, equivalente a uma 
participação verdadeira (pressupondo-se tenha sido iludido com sucesso). 
Destarte, a influência efetiva que o indivíduo exerce sobre a decisão específica que 
esteja sendo tomada é menos importante para ele do que a consciência de desfrutar 
de uma posição influente (1979: 86). 
 

O quadro 11 que segue faz uma breve síntese dos diversos pensamentos expostos na seção. 

 

Quadro 11: Poder e competição nas organizações formais 
 

Organização formal: competição e poder 

Organização social x formal Blau & Scott, 1970 

Perda de soberania de muitos em favor de poucos   

Aceitação do líder como instrumento de persuasão French & Snyder, 1959 

Poder de negociação  Crozier, 1981 

Mais que respeito e lealdade, amor Ansart, 1978 

O poder afeta a qualidade do relacionamento interpessoal Krausz, 1991 

  Crozier & Freidberg, 1977 

Imposição da vontade de um em relação a outros Etzioni, 1961 

  French e Raven, 1960 

Poder: esforço consciente de dominação  Enriquez, 1997 

Imposição da própria vontade, mesmo com resistência Weber, 2000 

Dominação, obediência, disciplina e coerção   

Pseudo-eficiência organizacional Argyris, 1964 

Bases do poder: coaçao, autoridade e influência Martin, 1978 

Autoridade mais importante que a persuasão March & Simon, 1979 
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Participação ilusória do indivíduo nas decisões   

Ânsia pelo poder faz as pessoas trabalharem Korda, 1976 

As empresas encorajam o jogo do poder Faria, 2003 

O poder pertence a ninguém e está em lugar algum Foucault, 1989 

Poder: variável cuja soma é zero Mills, 1976 
Fontes do poder: personalidade, propriedade e 

organização Galbraith, 1986 

Poder condigno, compensatório e condicionado   

Controle e submissão do ser humano Enriquez, 2001 

Organização hipermoderna: dependência psicológica Pagès et al, 1987 

O poder não é gratuito, é conquistado Thiry-cherques, 1993 
 

 

Enfim, a partir dos conceitos apresentados neste capítulo, como avaliar a existência de 

condições propícias à existência de projetos de compartilhamento do conhecimento? Seria 

possível imaginar um grupo de chefes ou diretores, de mesmo nível, compartilhando o 

conhecimento que possuem, permanentemente? E entre chefes e subordinados, seria plausível 

esperar tal comportamento? 

 

No próximo capítulo retoma-se a discussão a respeito do significado que emerge do discurso 

das organizações. Apresenta-se a construção do significado que permeia a GC e assevera a 

existência de um discurso dominante no ambiente organizacional que posiciona o 

compartilhamento do conhecimento como fenômeno coadjuvante, natural e exeqüível. 

 

 

Resumo do capítulo 
 

Este capítulo possuiu a ambição de sintetizar o vasto conhecimento existente a respeito da 

dinâmica de grupos, obtidos a partir dos trabalhos pioneiros de Lewin (1965) e Moreno 

(1934), para apresentá-lo como pano de fundo à discussão do compartilhamento do 

conhecimento. 
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Igualmente buscou na farta literatura existente as condições de estruturação do trabalho nas 

organizações formais, repletas de movimentos em busca de poder que leva, invariavelmente, à 

formação de ambientes notadamente competitivos e tensionados. 

 

Conceitos como autoridade, poder, dominação, disciplina e coerção são comentados, na voz 

de muitos pensadores que dedicaram grande quantidade de pesquisas a um tema tão fascinante 

quanto temerário, no panorama organizacional. 

 

No próximo capítulo estará desenhada a construção do significado implícito no discurso atual 

sobre a GC. Partirá das teorias orientais e ocidentais, contrapondo o homem à máquina, 

respectivamente. 
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4 Construção (e desconstrução) do significado 
 

Este capítulo é composto por duas seções. A primeira trata da dicotomia existente no discurso 

organizacional no que diz respeito aos processos de gestão e compartilhamento do 

conhecimento: por um lado a objetividade das civilizações ocidentais e, por outro, a 

subjetividade das sociedades orientais.  

 

A segunda seção focaliza a atenção para a polarização entre homem e máquina, decorrente 

das distintas visões que os modelos de GC apresentam nos dois hemisférios. 

 

 

4.1 Discurso: objetividade versus subjetividade 
 

O termo knowledge worker foi cunhado há quase meio século por Peter Drucker, entre os 

primeiros estudiosos das organizações que destacaram o fato de o conhecimento desempenhar 

papel chave no desenvolvimento do trabalho. Em artigo recente, na virada do século XX, 

Drucker continua a destacar a relevância do knowledge work e de sua produtividade: 

 
The most important, and indeed the truly unique, contribution of management in the 
20th century was the fifty-fold increase in the productivity of the manual worker in 
manufacturing. The most important contribution management needs to make in the 
21st century is similarly to increase the productivity of knowledge work and 
knowledge workers. The most valuable assets of a 20th-century company was its 
production equipment. The most valuable asset of a 21st-century institution 
(whether business or non-business) will be its knowledge workers and their 
productivity (DRUCKER, 1999: 79). 

 

Entre diversos aspectos apontados por Drucker como determinantes da produtividade do 

trabalho na era do conhecimento encontra-se um que impõe a necessidade de aprendizagem 

contínua, e igualmente ensino contínuo, por parte do trabalhador do conhecimento. 

 

Trazendo a idéia para a GC, poder-se-ia argumentar que um incremento na produtividade do 

trabalho e, em decorrência, do trabalhador do conhecimento, é determinado pelo processo 

ensino-aprendizagem ou, em outras palavras, pelo compartilhamento do saber. 
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Concordando-se com o pensamento de Drucker a respeito do ativo mais valorizado no século 

XXI necessário seria, portanto, incentivar-se a troca de conhecimento individualizado, tácito, 

assim como o ensino e a aprendizagem nas organizações, enfim, a transferência do 

conhecimento.  

 

Aparentemente, pouco se evoluiu neste tema, evidenciando alguma disfunção no modelo 

organizacional preconizado pela GC. Que razões poderiam embasar esta conclusão? 

 

A década passada, notadamente os anos compreendidos em sua segunda metade, viu ressurgir 

o debate a respeito do conhecimento nas organizações. Autores como Davenport e Prusak 

(1998) e Nonaka e Takeuchi (1997) retomaram, cada qual a sua maneira, fruto do 

entendimento que fizeram dos desafios específicos enfrentados pela organização ocidental e 

oriental, respectivamente, o conceito que o termo conhecimento encerra. 

 

Enquanto os primeiros classificaram o conhecimento como a soma das experiências, valores, 

intuição e feelings, ao mesmo tempo em que explicitaram a dificuldade de estruturação e 

transferência do conhecimento internalizado no indivíduo, os segundos enfocaram exatamente 

esta habilidade, qual seja, a capacidade de transformar conhecimento tácito em explícito, por 

meio de um mecanismo a que chamaram “externalização”. 

 

Poder-se-ia dizer tratar-se o modelo ocidental de uma estruturação pautada por um discurso 

notadamente objetivo, estando as empresas situadas neste hemisfério em busca da conjugação 

dos verbos mapear, gerar, disseminar, usar e manter, como processos particulares de um todo 

a que seconvencionou chamar GC. 

 

De fato, os esforços têm sido significativos para: mapear conhecimento, com o 

desenvolvimento de portais corporativos e intranets, assim como as “páginas amarelas”, 

documento que congrega pessoas e conhecimentos específicos que apresentam; gerar 

conhecimento, por meio de ações de recrutamento de talentos, treinamento, desenvolvimento, 

pesquisa e desenvolvimento de projetos; disseminar conhecimento, pela realização de feiras, 

fóruns e seminários e pela constituição de universidades corporativas, assim como pela 

elaboração de modelos consultivos em mentoring e coaching para executivos; usar 

conhecimento, por meio de investimento em educação continuada, empreendedorismo e 

treinamento on-the-job; manter conhecimento, pelas ações de retenção de talentos, 
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manutenção da memória institucional e pelo gerenciamento de arquivos e documentos de 

melhores práticas gerenciais. 

 

E as ações voltadas ao compartilhamento do conhecimento, onde se encaixariam? Em quais 

das ações específicas capitaneadas pelos verbos aqui discriminados garantir-se-ia a 

transferência do conhecimento entre os indivíduos e grupos? Que incentivos estas 

organizações oferecem aos seus funcionários para que compartilhem o conhecimento 

introspectivo, interno, individualizado, tácito, de que dispõem? 

 

O modelo oriental, por sua vez, apresenta estruturação pautada em um viés mais subjetivo, no 

qual o discurso aponta para a habilidade em socializar, externalizar, combinar e internalizar o 

conhecimento.  

 

À exceção do processo de externalização, que se diferencia fortemente do modelo ocidental, 

os demais são similares aos praticados pelas empresas desse hemisfério. A socialização por 

meio de reuniões de brainstorming e por meio de processos on the job trainning (tácito x 

tácito) são freqüentes do lado de cá, assim como a combinação (explícito x explícito), quando 

se realizam reuniões formais de trabalho, leitura de manuais, etc. Internalização, por fim, é a 

prática do dia-a-dia, consubstanciada pelas ferramentas manuais e intelectuais de trabalho: o 

indivíduo pratica o que aprendeu e assim, desenvolve-se. Também é comum por aqui. 

 

A diferença visceral do discurso está, portanto, no processo de externalização, que se utiliza 

largamente de simbologias, analogias, metáforas e imagens que, ao criarem slogans, 

tangibilizam o pensamento.  

 

Nonaka reafirmou sua crença neste tipo de modelo, ao comentar: 

 

O elemento central da abordagem japonesa é o reconhecimento de que a criação de 
novos conhecimentos não é uma simples questão de “processamento” de 
informações objetivas. Ao contrário, depende do aproveitamento dos insights, das 
intuições e dos palpites tácitos e muitas vezes altamente subjetivos dos diferentes 
empregados, de modo a converter essas contribuições em algo sujeito a testes e 
possibilitar seu uso em toda a organização (2000: 30). 
 

Em respeito desta dinâmica do modelo oriental, vale lembrar o pensamento de Fairclough 

(2001), que comentou estarem países economicamente mais bem-sucedidos, como o Japão, 
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“exportando” novos estilos de administração e mecanismos como os “círculos de qualidade”: 

as organizações têm tentado transformar a cultura do local de trabalho, estabelecendo 

instituições que posicionam os empregados em uma relação mais participativa com a 

gerência, incorporando novos valores culturais. 

 

Estas mudanças na organização e na cultura se constituem em mudanças nas próprias práticas 

discursivas, a partir de uma maior intensidade no uso linguístico como meio de produção e 

controle social no trabalho. Deseja-se que os operários se envolvam em interação face a face 

com o grupo, como falantes e ouvintes.  

 

Conclui Faircloug: 

 

(...) As mudanças nas práticas discursivas dos locais de trabalho são de caráter 
parcialmente internacional. A nova ordem de discurso global é caracterizada, 
desse modo, por tensões generalizadas entre práticas internacionais importadas e 
tradições locais (2001: 26). 
 

Que se pode concluir, no Brasil, a respeito da efetividade dos “círculos de qualidade” e as 

tensões resultantes do embate entre as práticas locais e as internacionais, especialmente 

aquelas pautadas por um modelo subjetivo de apropriação do conhecimento, tal qual o 

desenvolvido no oriente? Haveria facilidade para desenvolvimento dos “círculos” e de 

participação mais intensa entre empregados e gerência? Estas práticas favoreceriam o 

compartilhamento do conhecimento? 

 

 

4.2 Discurso: máquinas versus indivíduos 
 

Nonaka acrescenta a seu ponto de vista o papel fundamental realizado pelo envolvimento 

pessoal e a identificação do funcionário com os propósitos de sua empresa, asseverando que o 

elemento crítico desse processo é o comprometimento pessoal, o senso de identidade dos 

empregados com a empresa e sua missão (2000: 30). 

 

A crítica que Nonaka (2000) e Nonaka e Takeuchi (1997) fazem do modelo ocidental de GC 

fundamenta-se no fato de que ele não propicia a criação do conhecimento, pois este está 
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indissociavelmente relacionado ao indivíduo. Para os autores, existe apenas a componente 

gestão na estruturação da GC no ocidente. 

 

De fato, a ênfase que empresas americanas e européias colocam nos aspectos mais “duros” do 

conhecimento, como a tecnologia da informação, necessária à consecução das ferramentas de 

armazenamento e recuperação de informações, entre as quais citar-se-ia a intranet, portais, 

páginas amarelas, memória institucional, gerenciamento de arquivos e bancos de dados, possa 

explicar, talvez, o deslocamento do ser humano do centro das preocupações que orientam o 

crescimento e, em última instância, da capacidade de assegurar a perenidade das 

organizações.  

 

Cabe perguntar, contudo, se esta foi uma escolha ou uma conseqüência da escolha da 

primazia da máquina em relação ao homem. No discurso ocidental, apesar de defender a 

relevância do papel do indivíduo na missão das organizações, tudo indica ser a máquina a 

canalizadora dos esforços no sentido de melhoria de processos, investimentos para inovação e 

desenvolvimento. Daí a escolha da máquina como centro das atenções e o papel coadjuvante 

do homem como sua conseqüência inevitável. 

 

Até mesmo os processos de gerenciamento de talentos, que envolvem recrutamento, 

treinamento, retenção, mentoring e coaching servem-se, intensivamente, dos recursos da 

tecnologia da informação, tirando do homem a proximidade com o próprio homem. 

 

Daí decorre o fato de os criadores destas tecnologias se autodesignarem os gestores do 

conhecimento nas empresas, nos últimos anos. O que deveria funcionar como meio, por 

intermédio da criação de ferramentas para armazenamento e transferência de informação, 

assume o papel de fim, ao invocar para si a tarefa de construir o conhecimento. 

 

Parece residir neste ponto a diferença fundamental entre os modelos praticados no ocidente, 

daqueles “vivenciados” no oriente. Neste último, parece estar o ser humano mais focalizado 

como elemento central do processo de GC, na medida em que “vive”, efetivamente, o papel 

de agente transformador do conhecimento, elevando-o de uma simples condição individual a 

uma coletiva, organizacional. 
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No modelo ocidental a ênfase não é o indivíduo, apesar de o discurso insistir para que seja 

aceito como tal. Mesmo Danvenport e Prusak (1998) haviam alertado para a ênfase exagerada 

que os projetos em GC conferiam à tecnologia, em detrimento do conhecimento, como se a 

primeira pudesse vir a substituir o homem e sua experiência.  

 

Dougherty (1999) asseverou que a ênfase em tecnologia da informação quando da 

implementação de projetos em GC se deve ao fato de que a TI consegue melhor tangibilizar 

os resultados, comparativamente a uma GC que considere as pessoas. Como conseqüência, a 

GC pode ficar circunscrita somente à gestão de informações e dados. 

 

Igualmente válido relembrar o pensamento de alguns dos defensores das organizações que 

aprendem, como Senge (1990) e Garvin (2000). O segundo repete a fórmula de Senge, 

afirmando que as organizações que aprendem são habilidosas em cinco atividades: solução de 

problemas de maneira sistemática, experimentação de novas abordagens, aprendizado com as 

próprias experiências e antecedentes, aprendizado com as experiências e melhores 

experiências alheias e transferência de conhecimentos em toda a organização. 

 

Reside na última atividade o papel do compartilhamento do conhecimento como alavancador 

do aprendizado organizacional. Entre as ferramentas para tanto, Garvin (2000) apresenta, por 

exemplo, as apresentações escritas e orais, as visitas a outras empresas, programas de rodízio 

de pessoal e de educação e treinamento. 

 

Garvin diz que as organizações que aprendem cultivam a arte de ouvir com abertura e 

atenção. Os gerentes devem manter-se receptivos às críticas (2000: 69). 

 

Seria isto possível no modelo de trabalho presente nas organizações, especificamente nas 

brasileiras, de qualquer tempo? Estariam os gerentes receptivos a críticas? Aceitando-se o 

argumento acredita-se na criação de uma organização “que aprende” somente a partir do 

desenvolvimento de uma humildade que permita ouvir críticas com atenção e interesse. 

 

Senge, por sua vez, incluiu a visão compartilhada e o aprendizado em grupo entre as suas 

cinco disciplinas fundamentais, protagonizando papel considerável na conformação e 

disseminação do discurso em prol do compartilhamento do conhecimento, no ocidente. 
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Também não demonstrou, à luz dos estudos da dinâmica dos grupos e por meio das teorias de 

constituição do poder, como promover a realização efetiva da transferência do conhecimento 

entre os trabalhadores, seja por meio da visão compartilhada, seja por meio do aprendizado 

em grupo. 

 

Relembrando o aprendizado de ciclo duplo, em Argyris (1977), poder-se-ia ver que alterar 

comportamentos arraigados implica renunciar a vaidades, situação deveras complexa nas 

organizações de hoje e sempre. Se este fato já enseja algum desconforto individual, o que 

pensar do fenômeno de grupo, constituído por diversos indivíduos, cada qual carregando 

comportamento próprio, repleto de vaidades e de pensamentos não declarados? 

 

Convém lembrar algumas das palavras de Faria: 

 

No âmbito dos grupos sociais, o indivíduo pode transformar a si mesmo e 
transformar os demais e este processo pode ser revelador do comportamento do 
grupo, de sua coesão ou de sua dispersão, de sua unidade e coerência ideológica 
ou de seus conflitos.  Ao estabelecer relações com o grupo social, o indivíduo que 
deseja ter seu desejo assumido pelo mesmo utilizará não qualquer fala, mas aquela 
capaz de expressar sua vontade na vontade coletiva (FARIA, 2003: 82). 

 

A fala do indivíduo, portanto, tende a revelar o modo como deseja convergir o grupo para o 

seu pensamento, antes de o contrário. 

 

O discurso que domina a cena empresarial desde o início da década passada, intensificado em 

seus meados, constituindo bem uns 10 anos de vida até os dias de hoje, tem ingenuamente 

promovido a ênfase no indivíduo, afirmando entender o conhecimento como algo intrínseco 

aos trabalhadores. Desconsidera, todavia, as imensas dificuldades que os estudos da dinâmica 

de grupos trazem à luz, ao mostrarem as condições em que estes se formam, os desejos 

individuais escondidos e não partilhados, a dicotomia coesão e dispersão como fruto de 

objetivos verdadeiramente assumidos como coletivos e o impacto encorajador ou destruidor 

da liderança, seja ela hierárquica ou situacional.  

 

Desconsidera também os obstáculos que as investigações sobre a constituição do poder e a 

competição nas organizações apresentam à efetividade do compartilhamento do 

conhecimento, tais quais os intermináveis conflitos pela posse do poder, nas organizações 

formais e informais. Este fenômeno é tão mais complexo quanto mais se trata de um poder de 
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difícil visualização ou mensuração, que implica a perda de soberania de muitos em favor de 

poucos, caracterizada pela imposição da vontade de uns em detrimento da dos demais e pela 

dominação, obediência e disciplina exigidas. 

 

O quadro 12 concentra as principais linhas de pensamento analisadas na seção. 

 

Quadro 12: Principais pensamentos para construção do significado 
 

Construção do significado 

Trabalhador do conhecimento Drucker, 1999 

Modelo ocidental: discurso objetivo 
Davenport & Prusak, 

1998 

Modelo oriental: discurso subjetivo Nonaka & Takeuchi, 1997 

Tecnologia da informação tangibilizando resultados Dougherty, 1999 

Transferência do conhecimento na organização Garvin, 2000 

A fala do indivíduo expressa sua vontade na vontade coletiva Faria, 2003 
 

 

Resumo do capítulo 
 

Neste capítulo a ênfase recaiu sobre a construção do significado que o discurso organizacional 

impinge sobre os indivíduos. Um discurso que desconsidera o sentimento das pessoas, sua 

vontade ou disponibilidade para compartilhar. 

 

No próximo capítulo serão explicitadas as pré-condições necessárias para a concretização dos 

processos de compartilhamento do conhecimento e as variáveis trabalhadas na pesquisa de 

campo. Partindo-se do material disponível na literatura que embasa os movimentos em prol da 

constituição dos projetos em GC, utiliza-se parte deste referencial, notadamente aquele 

diretamente relacionado à organização.  

 

No que tange ao indivíduo e aos grupos, o referencial toma emprestado termos e definições 

dos estudos em dinâmica de grupos e constituição de organizações formais e informais, poder 

e competição, apresentados no capítulo 3, assim como a formulação teórica apresentada no 

capítulo 4, utilizando-se dos conceitos que permitiram a construção dos significados. 
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5 O que antecede o compartilhamento do 

conhecimento? 
 

Quando se fala a respeito da GC há na literatura diversos estudos a respeito dos pré-requisitos 

para a consecução de seus projetos. Alguns autores definiram critérios para avaliação do 

ambiente organizacional, como uma infra-estrutura em TI, cultura favorável ao conhecimento, 

valor econômico do conhecimento e apoio da alta gerência (CAMPOS E BARBOSA, 2001; 

DAVENPORT, DE LONG e BEERS, 1998).  

 

Gold, Malhotra e Seagars (2001) apresentaram modelo baseado em competências 

organizacionais que repete o enfoque do parágrafo anterior, principalmente quando categoriza 

a necessidade de infra-estrutura, subdivida em tecnologia, estrutura e cultura. Os autores 

acrescentam, ainda, a necessidade de processamento do conhecimento, por meio das etapas a 

que chamaram aquisição, conversão, aplicação e proteção do conhecimento. 

 

Novamente aparecem Davenport e Prusak (1998) que, apesar de ocidentais, oferecem uma 

visão mais centrada no indivíduo, ao considerarem relevante a infra-estrutura humana e o 

apoio da gerência. Novamente aparece este pré-requisito que estipula o envolvimento 

próximo e participação da gerência.  

 

Teece, por sua vez, assevera ser necessária a configuração de estruturas apropriadas e 

incentivos como pré-condições para as empresas gerarem inovação e construírem ativos do 

conhecimento. Em sua abordagem está mais interessado na disponibilização e uso do 

conhecimento, contrariando a primazia da criação do conhecimento de Nonaka e Takeuchi 

(1997): 

 

The proper structures, incentives, and management can help firms generate 
innovation and build knowledge assets. The focus here is not, however, on the 
creation of knowledge assets, but on their deployment and use. While knowledge 
assets are grounded in the experience and expertise of individuals, firms provide the 
physical, social, and resource allocation structure so that knowledge can be shaped 
into competences (1998: 62). 
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O autor menciona que incentivos, além de uma estrutura apropriada, podem auxiliar na 

geração de inovação e construir ativos do conhecimento: que incentivos estaria ele propondo, 

melhor dizendo, mencionando? Incentivos comportamentais? Incentivos financeiros? 

 

Gold, Malhotra e Seagars (2001), por sua vez, mencionam incentivos financeiros, obtidos por 

meio de remuneração, como uma possibilidade para a concretização do compartilhamento. 

 

Davenport e Prusak (1998) concordam com esta visão, pois seus estudos correlacionaram 

positivamente expectativas de recompensas financeiras com o compartilhamento de 

conhecimento.  

 

De acordo com o pensamento de Kohn (1998), recompensas minam os desempenhos, 

especialmente quando a criatividade é ingrediente essencial para o alcance dos objetivos. 

 

Pfeffer e Sutton (1999) reconheceram a importância do apoio da alta administração no sentido 

de criação de um ambiente de maior cooperação, sendo este preferível pelos indivíduos, 

comparativamente a um ambiente de competição. 

 

Sugerem estes autores a aceitação de erros no dia-a-dia das atividades empresariais, como 

parte do aprendizado e minimizando o temor dos empregados acerca de punições por falhas 

cometidas. 

 

Enfim, desconsiderando os itens “duros”, por não serem objeto de estudo deste trabalho, a 

exemplo de infra-estrutura tecnológica, sistemas de informação e o conjunto de competências 

organizacionais, todos identificados na farta literatura sobre GC com viés marcadamente 

informacional, envidou-se esforços para endereçamento das questões de entrevista aos 

aspectos mais “suaves”, exemplificados por uma cultura favorável ao conhecimento, pela 

magnitude do apoio da gerência e pela existência de incentivos, todos pela ótica da 

organização e configurando uma primeira dimensão no entendimento das variáveis que 

podem afetar o compartilhamento do conhecimento. 

 

A segunda dimensão considerada, qual seja, a dinâmica dos grupos, considerou, para 

endereçamento das questões de entrevista, conceitos como consciência de grupo, propósitos 

comuns, forças interiores, pressões externas, coesão, conflito, liderança, autoridade, poder, 
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dominação e coerção. Estes assuntos estiveram cobertos no capítulo 3, onde se apresentou o 

pensamento de diversos autores que trataram dos temas referentes à dinâmica dos grupos e 

aos aspectos de poder. 

 

Pelo ponto de vista do indivíduo, configurando a terceira e última dimensão, o esforço no 

desenvolvimento das questões de entrevista pautou-se pelas necessidades de inclusão, 

controle, afeição, compreensão e de relacionamento interpessoal, assim como sua vontade e 

disponibilidade, a aderência de sua fala a sua prática efetiva e, por fim, seu desejo em 

maximizar vitórias e minimizar derrotas. No capítulo 3 também se encontram pensamentos e 

pontos de vista de estudiosos que se debruçaram sobre estas questões de dinâmica de grupos e 

movimentos em busca de poder. 

 

Nas seções seguintes foram detalhadas as 16 variáveis utilizadas na formulação das perguntas 

de entrevista, consubstanciadas em três níveis distintos. A seção 5.1 discute as variáveis da 

organização, cuja existência seja fruto de sua ação e iniciativa, em número de três. A seção 

5.2 analisa as variáveis do grupo ou equipe de trabalho, quantificadas em número de nove. A 

seção 5.3 considera as variáveis do homem, como indivíduo único e distinto de todos os 

demais, valoradas em número de quatro. 

 

 

5.1 Variáveis da organização 
 

São consideradas variáveis da organização: cultura, incentivos, apoio. Elas são analisadas a 

seguir. 

 

 

5.1.1 Cultura  
 

Elementos culturais presentes na organização favoráveis à GC e ao compartilhamento do 

conhecimento; crenças, valores e demais atributos característicos da constituição da 

organização considerados como fundamentos de sua existência; cultura de conexão para 

favorecer trocas informais e relevância da administração de pessoas e da cultura 

organizacional na GC, fruto da necessidade de compartilhar conhecimento de forma 
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espontânea (DOUGHERTY, 1999); implementação de uma cultura do conhecimento antes da 

aquisição de soluções tecnológicas (SVEIBY, 2000); transformação do conhecimento como 

fenômeno social e decorrente de uma cultura que promova o compartilhamento do 

conhecimento (NONAKA & TAKEUCHI, 1997); criação de uma cultura e um ambiente de 

compartilhamento, para que o conhecimento, que está na cabeça das pessoas, flua livremente 

(FAHEY & PRUSAK, 1998); importância de um ambiente de maior colaboração e menor 

competição, no qual o erro é aceito como parte do aprendizado, minimizando o clima de medo 

e ansiedade (PFEFFER & SUTTON, 1999); mecanismos de aprendizagem organizacional 

(ARGYRIS & SCHON, 1978; GARVIN, 2000; LEONARD-BARTON, 1998; SENGE, 

1990); 

  

 

5.1.2 Incentivos  
 

Mecanismos promovidos pela organização no sentido de estimularem a participação dos 

funcionários no compartilhamento do conhecimento; podem ser financeiros, mediante uma 

remuneração adicional, fruto do compartilhamento ou meramente motivacionais, decorrentes 

de reconhecimento e divulgação de ações individuais ou coletivas promotoras do 

compartilhamento (DAVENPORT & PRUSAK, 1998; GOLD, MALHOTRA & SEAGARS, 

2001; TEECE, 1998); 

 

 

5.1.3 Apoio 
 

Ações desenvolvidas pela hierarquia superior, média ou alta gerência, para auxiliar os 

funcionários a compartilhar o conhecimento; podem ser ações de engajamento participativo 

ou de boa vontade em criar condições mínimas para o desenvolvimento de práticas de 

compartilhamento (CAMPOS E BARBOSA, 2001; DAVENPORT, DE LONG e BEERS, 

1998; DAVENPORT & PRUSAK, 1998; PFEFFER & SUTTON, 1999; SVEIBY, 2000); 
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5.2 Variáveis do grupo 
 

São apresentadas como variáveis do grupo: consciência de grupo versus inconsciente coletivo, 

propósitos e objetivos comuns, forças interiores versus pressões externas, coesão e 

uniformidade de comportamento, conflito de interesses, nível da tarefa (refinamento) versus 

nível dinâmico (primitivismo), liderança, autoridade, poder, dominação e coerção. Elas estão 

descritas a seguir. 
 

 

5.2.1 Consciência de grupo versus inconsciente coletivo 

 
As pessoas percebem o grupo como uma unidade e buscam a identificação, consciente, de uns 

com os outros; por outro lado, a história comum vivida pelo grupo é fonte de pontos sensíveis 

que fazem parte da vida e das reações do grupo, mas ele não tem consciência de que 

fenômenos psicológicos determinam as condutas de seus membros, os quais, por sua vez, não 

estão cônscios de que fenômenos deste tipo determinam suas condutas no grupo (LEWIN, 

1948 e 1965; LUFT, 1972; VERGARA, 2005a); 

 

 

5.2.2 Propósitos e objetivos comuns  
 

Refere-se ao estabelecimento claro e preciso dos objetivos e propósitos a atingir em conjunto 

e o engajamento nos processos que conduzam à sua realização; assim como há dependência 

mútua na satisfação de necessidades, existe auxílio entre as pessoas com o objetivo de 

atingirem, juntas, os propósitos comuns, embora possam ocorrer inúmeras vezes divergências 

de propósitos, na medida em que não impere no grupo a aceitação e a compreensão entre seus 

membros (LEWIN, 1948 e 1965; LUFT, 1972; MINICUCCI, 1982; MUCCHIELLI, 1979); o 

grupo se forma quando há uma ação, um projeto ou uma tarefa a executar, operando por meio 

da idealização (vigor e consistência do projeto), da ilusão (valores convergentes) e da crença 

(os membros do grupo devem acreditar nos propósitos, se desejam efetivamente obter êxito na 

realização do projeto) (ENRIQUEZ, 1997); 
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5.2.3 Forças interiores versus pressões externas  
 

Forças internas se originam de experiências passadas e conhecimentos, de necessidades, 

motivações e expectativas diferentes dos membros, de objetivos pessoais, valores, padrões e 

percepção da realidade e de funções diferentes que os membros desempenham no grupo; 

pressões externas, por sua vez, surgem das relações de conflito, cooperação ou competição 

com outros grupos ou pessoas, das pressões e exigências das autoridades superiores, das 

limitações ou estímulos vindos da estrutura social, da situação econômica, política ou 

institucional e da lealdade dos membros a outros grupos (ENRIQUEZ, 1997; MUCCHIELLI, 

1979); 

 

 

5.2.4 Coesão e uniformidade de comportamento  
 

A coesão dos grupos apóia-se na força do vínculo de dependência de seus membros, sendo a 

adesão pessoal resultante de fatores como o conhecimento mútuo, a confiança, incorporação 

pessoal dos objetivos e assimilação das regras e comportamento do grupo (LEWIN, 1948 e 

1965; BLAU & SCOTT, 1970; MUCCHIELLI, 1979); o grupo pressiona os indivíduos que o 

compõem para deles obter comportamentos uniformes; os padrões estabelecidos visam a obter 

uniformidade de comportamento dos participantes, ajudando o grupo a atingir seus objetivos e 

a permanecer coeso (LEWIN, 1948 e 1965); 

 

 

5.2.5 Conflito de interesses 
 

Tido como inevitável em todos os grupos, vez que há uma luta perpétua entre a competição e 

a cooperação, a individualidade e a conformidade (“superconformidade”) e entre a liberdade 

de expressão e a inibição dos sentimentos (BOULDING, 1953; ENRIQUEZ, 1997; HEARN, 

1955; MORGAN, 1996; SCHUTZ, 1978);  
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5.2.6 Nível da tarefa (refinamento) versus nível dinâmico 

(primitivismo) 
 

Enquanto no primeiro nível o grupo valoriza a ordem, havendo cooperação para o 

aprendizado, no segundo o grupo permanece avesso à experiência, não desejando aprender, 

para não questionar pressupostos e comportamentos internalizados; assemelham-se a pólos de 

envolvimento: compromisso (envolvimento positivo) versus alienação (envolvimento 

negativo) (BION, 1961; ETZIONI, 1961; FROMM, 1958; STEINER, 1995; VERGARA, 

2005a); 

 

 

5.2.7 Liderança  
 

Ela tem por escopo fazer o grupo locomover-se eficientemente em direção aos seus objetivos, 

ajudando-o a precisar as metas e as fases que devem percorridas, para que os fins sejam 

alcançados; ela procura intensificar a coesão e a interação, facilitando a ação grupal 

(BENNIS, 1972; BLAU & SCOTT, 1970; FRENCH & SNYDER, 1959; LEWIN, 1948 e 

1965; LEWIN, LIPPITT e WHITE, 1939); 

 

 

5.2.8 Autoridade  
 

Definida como o exercício de controle que se baseia na concordância voluntária dos 

subordinados com as diretrizes de seu superior; a autoridade formal é legitimada por valores 

que se tornaram institucionalizados através de contratos legais e ideologias culturais, e pelas 

restrições sociais que exigem obediência; autoridade informal é legitimada pelos valores 

comuns que emergem em um grupo, especialmente pela lealdade que o supervisor impõe  

(BLAU & SCOTT, 1970; FRENCH & RAVEN, 1960; ENRIQUEZ, 1997; FRENCH & 

SNYDER, 1959); 
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5.2.9 Poder, dominação e coerção 
 

Imposição da vontade própria, dentro de uma relação social, obtendo obediência, com ou sem 

disciplina ou resistência; conduzir o comportamento alheio, ou fazê-lo contra a vontade de 

outrem, com resistência, no âmbito de um ato comum a todos; quanto maior a capacidade de 

alguém ou algum grupo impor sua vontade sobre a dos demais, maior será o seu poder e 

dominação; a coerção refere-se à aplicação de sanções com a finalidade de assegurar o 

cumprimento do mando e das determinações (CROZIER, 1981; CROZIER & FREIDBERG, 

1977; ENRIQUEZ, 1997 e 2001; ETZIONI, 1961; FARIA, 2003; GALBRAITH, 1999; 

KRAUSZ, 1991; KORDA, 1976; MARTIN, 1978; FOUCAULT, 1989; MILLS, 1976; 

PAGÈS et al, 1987;THIRY-CHERQUES, 1993; WEBER, 1968 e 2000); 

 

 

5.3 Variáveis do indivíduo 
 

Aqui são tidas como variáveis do indivíduo: necessidade de inclusão, controle, afeição, 

compreensão e de relacionamento interpessoal, vontade versus disponibilidade, ação esposada 

versus ação em uso, preservação do controle, maximização de vitórias e minimização de 

derrotas. 
 

 

5.3.1 Necessidade de inclusão, controle, afeição, compreensão e de 

relacionamento interpessoal  
 

A primeira identifica a necessidade de sentir-se o indivíduo considerado pelo outro como 

existente, despertando-lhe o interesse, na fase de constituição do grupo; a segunda implica o 

respeito pela competência alheia, assim como a consideração alheia da própria competência; a 

terceira está associada ao sentimento mútuo e recíproco de amar e ser amado; a quarta diz 

respeito aceitação do indivíduo com seus valores e suas crenças pessoais e a última depende 

fundamentalmente de equilíbrio e de mecanismos de defesa minimizados (MAYO, 1933; 

SCHUTZ, 1978; WEIL et al, 1967); 
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5.3.2 Vontade versus disponibilidade  
 

 A primeira é um estado de espírito que propicia a execução de determinado ato pelo fato de 

seu ator estar convencido de sua oportunidade; a segunda é a reunião de condições 

momentâneas necessárias à prática de determinado ato; podem estar associadas, configurando 

a melhor situação desejável, ou não (não ocorrência de ambas ou de apenas uma) 

(CASTODIARIS, 1974; ENRIQUEZ, 1997; GARVIN, 2000; MAYO, 1933); 

 

 

5.3.3 Ação esposada versus ação em uso 
 

As regras utilizadas pelas pessoas para planejar seu comportamento e para compreender o 

comportamento alheio são automáticas, isto é, não são percebidas; há grande divergência 

entre as ações esposadas, ditas assimiladas, e as ações em uso, que retratam o comportamento 

verdadeiro, praticadas, portanto (ARGYRIS, 2000); 

 

 

5.3.4 Preservação do controle, maximização de vitórias e 

minimização de derrotas  
 

Tendência humana universal no sentido de planejar regularmente as próprias ações de acordo 

com estes valores básicos, decorrentes da luta pela manutenção do espaço e poder 

conquistados (ARGYRIS, 2000); 

 

 

Resumo do capítulo 
 

Neste capítulo foram traçadas as bases e pré-requisitos para a concretização dos projetos em 

GC, notadamente para o compartilhamento do conhecimento. Foram definidas 16 variáveis de 

pesquisa, em três níveis de análise: organização, grupo e indivíduo. Estas variáveis 

constituíram a base teórica que alimentou as entrevistas no campo. No próximo capítulo, 

apresentar-se-á a metodologia da pesquisa de campo. 
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6 Metodologia da pesquisa de campo 
 

O método empregado na pesquisa de campo está apresentado neste capítulo. Partiu de um 

modelo reflexivo, que exercita o pensamento para provocar o debate a respeito do discurso 

que domina a cena empresarial, notadamente o desejo de construir um significado para a GC 

que independe do ser humano que, por meio de uma ótica individual, desconsidera suas 

necessidades, vontades e disponibilidades, assim como, por um olhar coletivo, minimiza os 

impactos provenientes de sua reunião em grupos e equipes de trabalho. 

 

Analisar-se-á sua tipologia, natureza, classificação, universo, amostra, seleção dos 

participantes, coleta e tratamento de dados. Na última seção, discutir-se-á suas limitações 

como instrumento para esta pesquisa. 

 

 

6.1 Tipologia  
 

O pensamento pós-modernista trouxe forte impacto para a teoria organizacional a partir da 

década de 80.  Costa & Campos (2003) sintetizam este pensamento na passagem a seguir: 

 

O pensamento pós-modernista opõe-se à visão modernista de que existe uma 
realidade objetiva externa ao indivíduo, que é capaz de conhecê-la e transmiti-la 
objetivamente através da linguagem, vista simplesmente como ferramenta de 
representação. Para os pós-modernistas, tudo que existe são discursos sobre a 
realidade: o conhecimento é uma forma de discurso. Assim sendo, o conhecimento 
é influenciado por interesses diversos, por processos sociais e pelas próprias 
regras de formação da linguagem (2003: 536). 

 

Segundo as autoras, a introdução do pensamento pós-moderno nos debates da teoria 

organizacional iniciou-se com a série de artigos sobre pós-modernismo e análise 

organizacional, publicados na revista Organizational Studies. Assinados por autores como 

Burrel (1988), Cooper (1989) e Burrell e Cooper (1988), os trabalhos abordam a pós-

modernidade com um enfoque questionador a respeito de posições epistemológicas e 

ontológicas do modernismo. 
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Burrell e Cooper (1988) resgatam o pensamento de autores como Foucault, Derrida, Lyotard, 

Deleuze, Guattari e Baudrillard, asseverando estar este direcionado para a noção de discurso e 

seu papel nas instituições (COSTA & CAMPOS, 2003). Dizem as autoras: 

 

Nessa abordagem à pós-modernidade, as organizações surgem como loci 
privilegiados de produção de discursos, que moldam as subjetividades e produzem 
e reproduzem modelos de relacionamento social (2003: 630). 
 

Nas próprias palavras de Burrell e Cooper: 

 

Organizations are social machines which produce elaborate discourses of 
information/knowledge in which human subjects are a necessary part of the 
material flow on which the discourses are inscribed (1988: 105). 
 

Kilduff e Mehra (1997) trazem uma interpretação própria a respeito do pós-modernismo, 

julgando-o coerente com o fenômeno observado nas artes, literatura e arquitetura, partindo de 

um conceito de desconstrução do que havia sido erigido pelo fenômeno burocrático, fordista.  

 

O aparecimento de correntes pós-modernas em diversos campos do conhecimento, entre os 

quais o pensamento organizacional, é referenciado pelos autores como fruto da simplicidade e 

da pouca dimensão dos trabalhos realizados com base na moderna ciência social. 

 

Clegg (1998), por sua vez, diz que não é mais dominante a organização baseada em noção de 

divisão burocratizada do trabalho: há uma modificação de conceitos e a burocratização está 

cedendo espaço a novas formas organizacionais:  

 

A modernidade, enquanto resultado da modernização, alicerçava-se numa 
crescente diferenciação funcional dos fenômenos, caracterizando-se a pós-
modernização e a pós-modernidade por um processo inverso (1998:12). 

 

A pesquisa pós-moderna utiliza-se de métodos como a desconstrução e a análise do discurso, 

ambos detalhados nas seções seguintes deste capítulo. 
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6.1.1 Pós-modernismo e a desconstrução 
 

O pensamento pós-modernista abriga os conceitos de genealogia e desconstrucionismo, 

ambos amplamente comentados na literatura de teoria organizacional.  

 

Do ponto de vista genealógico, Calás e Smircich (1999) asseveram que a conexão entre o 

acidental e o arbitrário na constituição das práticas contemporâneas possui a intenção de 

destacar o aspecto artificial do que é assumido como natural nas atividades diárias; as 

conexões são apresentadas como redes de práticas e discursos adotados, constituindo-se em 

conhecimento e senso comum e repetidas por muitos sem que haja a percepção do propósito 

original (COSTA & CAMPOS, 2003). 

 

Do ponto de vista desconstrucionista, a proposta é enfocar questões de sentido, significado, 

representação e autoria, identificando pontos onde a linguagem se trai e prestando atenção ao 

que está subentendido, pontos onde muitas vezes um texto contradiz seus argumentos 

principais, retirando do autor o controle de sua própria produção (COSTA & CAMPOS, 

2003).   

 

Coube ao filósofo francês Jacques Derrida tomar a dianteira na introdução do conceito de 

desconstrução, concentrando seu trabalho na análise de textos filosóficos e literários, no início 

da segunda metade do século passado.  

 

Em constraste à forte interconexão entre meio e mensagem, no modernismo, Derrida enxerga 

separações e rejuntes continuados, gerando novas combinações. Um texto se dissolve em 

outro, se estabelece dentro de outro ou, ainda, é construído sobre o outro (BURREL, 1999). 

 

Burrel (1999) ensina  que o objetivo da desconstrução é o de quebrar o poder do autor de 

afirmar sua primazia sobre uma narrativa particular, impondo significados sobre o leitor. Os 

sistemas fixos de representação são ilusórios, capazes de permitirem mais de uma leitura e 

interpretação (COOPER, 1989, apud BURREL, 1999). 
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Vergara (2005c), por sua vez, assevera ser a desconstrução o método adequado à exposição 

das contradições ou dicotomias presentes em qualquer texto. Citando Calás e Smircich (1991) 

a autora acrescenta que desconstruir um conceito não implica sua destruição. 

 

Boje, citado por Vergara, diz que desconstruir significa analisar as relações entre elementos 

positivos e negativos, centrais e marginais, por meio de um olhar endógeno e exógeno, com o 

objetivo de revelar a ambigüidade embutida nelas (BOJE, 1995, apud VERGARA, 2005c). 

 

Para Derrida, a desconstrução oferece um meio para exame do comportamento humano como 

uma produção textual, um tipo de escrita (KILDUFF, 1993). 

 

Os trabalhos de Derrida foram posteriormente seguidos por autores que utilizaram o conceito 

em contextos distintos, como a burocracia, a linguagem das organizações e a prática da 

psicologia. Em síntese, a influência das premissas do conceito desconstrucionista avançou 

para outros contextos, conforme menciona Kilduff (1993): 

 

(…) Deconstruction is used, not to abolish truth, science, logic, and philosophy, but 
to question how these concepts are present in texts and how they are employed to 
systematically exclude certain categories of thought and communication. The 
implications of a deconstructive reading are, therefore, not limited to the language 
of the text itself but can be extended to the political and social context in which the 
text is placed (1993: 15). 

 

A prática desconstrucionista assemelha-se ao método reflexivo, na medida em que exige 

grande exercício de pensamento, estimulando a discussão a respeito do discurso dominante e 

dos elementos por ele marginalizados.  Kilduff (1993) retoma questões significativas: 

 

In investigating the limits of the text, the critic asks: Why are certain authors, 
topics, or schools excluded from the text? Why are certain themes never questioned, 
whereas other themes are condemned? Why, given a set of premises, are certain 
conclusions not reached? The aim of such questions is not to point out textual 
errors but to help the reader to understand the extent to which the text’s objectivity 
and persuasiveness depend on a series of strategic exclusions (1993: 16). 

 

Hassard (1993), por seu turno, assevera que muitos pilares filosóficos foram derrubados por 

meio do método desconstrucionista, que emprega dois movimentos gêmeos: 
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(...) deconstruction employs the twin movements of “overturning” and 
“metaphorization”; the process of overturning assumes that texts are structured 
around polar opposites (e.g. good-bad, male-female) in which one term dominates 
the other; (…) the objective of metaphorization is to prevent the deconstructive 
process regressing into a simple structure of opposites; (...) the relationship 
between the opposing terms is in fact one of mutual dependence in which each term 
“inhabits” the other (1993: 126). 
 

No âmbito das organizações e em vista das questões que a presente pesquisa levantou, poderia 

o binário competir – cooperar constituir-se em um oposto polar, de forma a ilustrar o 

pensamento de Hassard? E outros binários como individualidade – conformidade e liberdade 

de expressão – inibição dos sentimentos? 

 

Sobre os binários, Kilduff (1993) lembra que Derrida chama a atenção para o jogo de 

significados entre os dois termos opostos, asseverando que um deles é sempre suprimido ou 

marginalizado. 

 

Se as organizações que defendem a GC e a necessidade do compartilhamento do 

conhecimento também incentivam fortemente a competição e a luta pelo poder, qual dos 

binários está suprimido, ou marginalizado? 

 

De acordo com Hassard, o objetivo da desconstrução é abrir o debate às complexidades e 

argumentos que foram ignorados ou suprimidos. Tal procedimento deveria nortear a análise 

da mensagem intrínseca ao discurso das organizações envolvendo o compartilhamento do 

conhecimento. 

 

No campo dos estudos organizacionais, a obra Teoria das Organizações (Organizations) de 

March e Simon (1979) foi exposta à desconstrução por Kilduff (1993), tendo este autor 

resumido suas interpretações conforme segue: 

 

ü The text replicates the moves of  predecessors  it condemms (1993: 13); 

 

ü The analysis (…) reveals a simultaneous rejection and acceptance of the tradition 

the authors sought to surpass (1993: 14); 
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ü (…) The massive experimental research effort mounted by Elton Mayo and his 

associates at the Hawthorne works of the Western Electric Company5 is simply 

omitted from March & Simon’s account of previous research (1993: 18); 

 

ü March & Simon both accuse their predecessors of treating the employee as a 

machine and fill the absence they claim to have found in the literature with an 

updated machine model (1993: 21); 

 

ü The privileging of mind over body that March & Simon claim as their original 

contribution to management science is already explicit in Taylor’s privileging of the 

work of planning over the work of laboring (1993: 23); 

 

ü Organizations is limited by its exclusion and distortion of previous texts. This 

limitation is neither arbitrary nor accidental: It is necessary to the insights that 

March & Simon offer (1993: 28). 

 

Com análise teórica baseada no referencial pós-moderno, Lengler, Vieira e Fachin (2002) 

utilizaram a desconstrução ao pesquisar a respeito do conceito e da prática de segmentação de 

mercado, inspirando-se no filme Desconstruindo Harry, de Woody Allen. 

 

Os argumentos pós-modernistas de um indivíduo (e de um mundo) fragmentado, heterogêneo, 

contraditório e efêmero podem não permitir a aceitação de fórmulas cartesianas e 

predeterminadas de classificação de comportamentos (LENGLER, VIEIRA & FACHIN, 

2002: 86), tal qual difundido pelo conceito de segmentação de mercado. 

 

Objetivando analisar os elementos marginalizados e segmentados por uma realidade de 

mercado, construída por grupos sociais dominantes, sugerem os autores ser a segmentação de 

mercado um conceito relacionado à hegemonia e dominação de alguns em detrimento de 

outros (LENGLER, VIEIRA & FACHIN, 2002). 

 

                                                
5 A respeito da pesquisa de Elton Mayo na Western Electric Company, vide capítulo 3, seção 3.1.2, 
Processos de grupo na indústria. 
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À semelhança do discurso em prol do compartilhamento do conhecimento, o conceito de 

segmentação de mercado é visto como discurso hegemônico, já consolidado pela literatura, 

nos meios acadêmicos e empresariais (VERGARA, 2005c). 

 

Por intermédio da identificação de dois binários: branco – negro e masculino – feminino, 

respectivamente o elemento dominador e o dominado, Lengler, Vieira e Fachin desconstroem 

o conceito de segmentação de mercado revelando uma sociedade etnocêntrica e falocêntrica. 

 

A postura desconstrucionista, assim, expõe o que está escondido, marginalizado, 

contradizendo o texto explícito ou mostrando que seu autor replica em um nível o que 

condena em outro nível. Revelado o relacionamento entre distintos níveis textuais, 

desmistifica-se o poder de influência sobre o leitor. 

 

Stern (1996) oferece uma referência para se realizar a desconstrução, mencionando a 

exposição intertextual, rompimento das hierarquias, desmantelamento dos binários, revelando 

relações de poder e enfrentando a limitação dos significados. 

 

A utilização do método desconstrucionista tencionou expor as contradições inerentes ao 

discurso e à prática organizacional, a partir de uma estruturação do trabalho que pressiona o 

trabalhador em busca de produtividade constante e crescente, dono de uma participação 

meramente passiva, representado como uma dimensão esquecida nas organizações, tomando 

aqui emprestado o termo cunhado por Chanlat (1996). Todavia, o método é utilizado menos 

como um posicionamento pós-modernista e mais como possibilidade de abertura em prol de 

um posicionamento crítico, o qual se encaminha para além da visão funcionalista que tem 

predominado nos estudos organizacionais. 

 

A utilização do método neste trabalho extrapola a dimensão meramente técnica 

operacionalizada na extensa literatura sobre o tema, pois leva em consideração o conjunto de 

textos, idéias, práticas, condutas e atitudes que fundamentam, com foco nas organizações, o 

conceito do compartilhamento do conhecimento. É a triangulação em seu escopo mais amplo 

(VERGARA, 2005c). 
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Na próxima seção está sumarizada a análise do discurso, como outro método de pesquisa 

social pós-modernista. A análise considera a ação dos agentes, do ponto de vista textual e da 

fala. 

 

 

6.1.2 Análise do discurso 
 

Quando se avalia um discurso, principalmente sustentado por indivíduos no âmbito do 

trabalho em suas organizações, há que se considerar o grau de independência e controle da 

fala. Apesar de, aparentemente, traduzir um pensamento individual, ela está fortemente 

associada a um contexto coletivo, que pode alterar o conteúdo da mensagem. 

 

Souza Filho (1983) explicita o caráter ilusório que tal situação pode provocar: 

 

Um primeiro elemento para a caracterização da ideologia na linguagem pode ser 
identificado no fato de que a linguagem se apresenta como transparente, como 
sendo produzida pelo sujeito e estando sob seu controle. Vemos, contudo, que este 
caráter é ilusório, uma vez que são verdadeiramente as instituições que 
estabelecem as convenções e práticas lingüísticas, regulando os contextos de uso 
(...) (1983:26). 

 
Segundo o autor, a linguagem deve ser considerada como ação estratégica que visa alcançar 

determinados resultados, possuindo determinados efeitos e relacionando-se com determinados 

valores e interesses. A análise destes elementos irá permitir revelar a importância das 

instituições na elaboração destas estratégias e dos resultados desejados. 

 

Wittgenstein (1975) define, por sua vez, um “jogo de linguagem” (Sprachspiel) como uma 

combinação de palavras, atos, atitudes e comportamentos, implicando o uso da linguagem 

como um processo complexo. O aprendizado se dá na infância, quando o indivíduo aprende 

mais que uma palavra ou expressão, um jogo de linguagem completo, que ensina como usar 

determinada expressão lingüística de acordo com o contexto para obtenção de resultados e 

fins planejados.  

 

Austin (1970) assevera que quando se examina a linguagem e o uso de determinadas 

expressões, não se está apenas avaliando palavras, sentenças e seus significados, mas a 
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realidade sobre a qual se fala e na qual se age. Quanto mais aguçada a visão da linguagem, 

mais aguçada a visão desta realidade.  

 

A fala é definida como um ato instrumental entre falante e ouvinte, sendo a linguagem o 

instrumento que se utiliza para obtenção de determinados fins. Deve, portanto, provocar no 

segundo a possibilidade de se interrogar sobre diversos quesitos, a saber: quais as intenções 

comunicativas do falante? Que convenções e práticas pressupõe? Qual o conteúdo e 

significado do que é dito? Qual a validade do conteúdo?  (SOUSA FILHO, 1983).  

 

De acordo com o pensamento de Souza Filho (1983), adquirir a linguagem significa 

incorporar mais que regras especificamente lingüísticas, mas todo um sistema de práticas e 

valores, crenças e interesses a ele associados. Como a linguagem não é transparente, para que 

a análise do discurso possa dar conta dos elementos implícitos, deve-se interrogar sobre as 

condições em que a fala é praticada e sobre como são estabelecidas. Importante desvendar 

seus pressupostos, convenções e, principalmente, seus objetivos e seus efeitos. Sendo 

instrumental, necessário é estabelecer como se determinam os propósitos de seu uso, vez que 

estes podem estar predeterminados e sobre os quais o falante pode não ter controle e, em 

última análise, podem não coincidir com seus interesses e intenções aparentes.  

 

Fairclough imagina que há falta de interesse pela linguagem por parte das ciências sociais em 

geral e uma tendência de considerar a linguagem transparente: 

 

(...) Enquanto dados lingüísticos, como entrevistas, são amplamente usados, há 
uma tendência em acreditar que o conteúdo social de tais dados pode ser lido sem 
atenção à própria linguagem. Tais posições e atitudes estão mudando agora.  Os 
limites entre as ciências sociais estão enfraquecendo, e uma maior diversidade de 
teoria e prática vem se desenvolvendo nas disciplinas. Tais mudanças têm-se feito 
acompanhar por uma “virada lingüística” na teoria social, cujo resultado é um 
papel mais central conferido à linguagem nos fenômenos sociais (2001: 20). 
 

Segundo o autor, “discurso” é comumente usado, na lingüística, com referência a amostras 

ampliadas de diálogo falado ou escrito. Este sentido de “discurso” enfatiza a interação entre 

falante e receptor (a) ou entre escritor (a) e leitor (a), portanto, entre processos de produção e 

interpretação da fala e da escrita. “Texto” é considerado por Fairclough (2001) como uma 

dimensão do discurso: o “produto” escrito ou falado do processo de produção textual. 
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“Texto” se refere, portanto, a qualquer produto escrito ou falado, incluindo-se entre estes a 

transcrição de uma entrevista estruturada ou conversa informal. O capítulo 7, referente às 

conclusões da pesquisa de campo, serviu-se intensamente deste procedimento. 

 

Poder-se-ia pensar, então, nestas entrevistas reais como produto resultante da interação entre 

pesquisador e entrevistados, sujeitando-se elas à análise dos discursos respectivos, bem como 

ao processo de desconstrução. 

 

Ao comentar sobre a concepção de poder imaginada por Foucault, exercido no processo de 

aquisição de conhecimento, Fairclough assevera que, nestas circunstâncias, o discurso e a 

linguagem são importantes: 

 

(...) analisar as instituições e as organizações em termos de poder significa 
entender e analisar suas práticas discursivas. Mas a visão de poder de Foucault 
implica não apenas maior atenção ao discurso na análise social, mas também 
maior atenção ao poder na análise de discurso (2001: 76)6. 
 

 

6.2 Natureza e classificação 
 

Vergara (2005b) apresenta uma taxonomia composta pelas pesquisas exploratória, descritiva e 

explicativa. O interesse da primeira está na pesquisa de temas relativamente pouco estudados, 

melhorando a definição do problema e permitindo investigações posteriores; a segunda dá 

ênfase à investigação de determinado fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 

variáveis; a última tenciona explicar a realidade, por meio de interações de causa e efeito. 

 

Em face de o conhecimento acumulado sobre a pergunta de pesquisa ainda ser limitado, a 

escolha recaiu sobre o modelo de pesquisa exploratória para sua realização. Embora a GC e 

seu compartilhamento tenham sido alvo de pesquisas sob diversas formas de investigação, não 

se verificou, todavia, a existência de estudos que abordassem este tema com o ponto de vista 

crítico, ou como cita Alvesson (2000), reflexivo, de questionamento ao discurso dominante 

daqueles que advogam em sua causa, impondo significados sobre os indivíduos. 

                                                
6 Citado por Fairclough (2001), entre as práticas discursivas enfatizadas por Foucault estão as 
entrevistas e o aconselhamento. 
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A pesquisa utilizou dados bibliográficos e de campo, como meios de execução da 

investigação. Para a fundamentação teórico-metodológica do trabalho foram utilizados 

materiais acessíveis ao público em geral, como livros, artigos, teses, dissertações e redes 

eletrônicas. A pesquisa foi, também, de campo, pois coletou dados primários em organizações 

de porte e setores de atividade diversos, ainda que igualmente voltadas prioritariamente na 

cidade do Rio de Janeiro. 

 

 

6.3 Universo, amostra e seleção dos sujeitos 
 

O universo deve ser entendido neste trabalho como o conjunto das organizações empresariais 

atuantes no setor de serviços, privadas ou públicas, de grande ou médio porte, e fortemente 

inclinadas à geração de resultados. A amostra é uma parte deste universo, escolhida segundo o 

critério de acessibilidade. 

 

Contataram-se, portanto, indivíduos em organizações de portes diversos, do setor de serviços 

financeiros e do setor de serviços sociais (sob o amparo e decorrentes de atividades do setor 

industrial), engajadas em algum estágio de projeto voltado à GC. Os sujeitos da pesquisa 

foram os profissionais em nível técnico e gerencial, atuantes nestas organizações. 

 

Escolheu-se, para a amostra, pelo critério de acessibilidade, duas organizações, conforme 

segue: 

 

ü Federação patronal de indústrias, congregando mais de 100 sindicatos industriais e 

cerca de quatro mil funcionários, onde a prática da Gestão do Conhecimento é um 

projeto em fase de desenvolvimento;  

 

ü Banco de varejo, de capital estrangeiro, com cerca de 20 mil funcionários, 75% dos 

quais atuantes na área comercial. Nesta organização, a GC é um projeto em fase 

inicial na área de Recursos Humanos, com o incentivo da Federação Brasileira de 

Bancos (FEBRABAN);  
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Importante ressaltar a similaridade apresentada pelas duas organizações no que tange ao 

desejo de maximização de resultados, a partir de um orçamento anual de receitas e despesas 

elaborado com grande dedicação de tempo e esforço, no último trimestre do ano 

imediatamente antecedente. 

 

Sabe-se que os bancos de varejo, no Brasil, constituem-se em organizações agressivamente 

voltadas ao lucro, onde a aderência às metas previamente traçadas pode ser comparada à uma 

quase devoção, notadamente nos níveis executivos e em algumas diretorias e gerências.  

 

Com relação à federação de indústrias, apesar de criada sob os auspícios do setor público e 

dele ter recebido prerrogativas para conformação da receita, configura-se como uma empresa 

particular e, pelos desígnios da última diretoria empossada na virada do milênio, necessita 

buscar receitas advindas da prestação de serviços à comunidade, analogamente ao modelo 

desenvolvido no banco de varejo. 

 

Assim sendo, ambas as organizações possuem em seus escritórios centrais as operações meio, 

isto é, aquelas responsáveis por garantir a administração do empreendimento e a gestão do 

marketing, das finanças e das pessoas. A estrutura comercial de prestação dos serviços está 

implantada em unidades de negócios, conhecidas como áreas fim, de abrangência nacional, no 

banco de varejo, e estadual, na federação de indústrias. 

 

Nestas unidades os indivíduos possuem como objetivo principal as vendas e o atendimento 

dos clientes, apesar de executarem, igualmente, serviços de apoio e serviços administrativos, 

como tesouraria, controle de contas a receber, estoques, gestão de inadimplentes e promoção 

de eventos. 

 

As entrevistas foram realizadas com 10 profissionais de cada uma das organizações 

escolhidas para a amostra, totalizando 20 indivíduos. A ênfase recaiu sobre os profissionais 

atuantes em unidades de negócios, ou seja, áreas fim, voltadas a vendas. Na federação de 

indústrias, entretanto, houve também participação relevante de profissionais de áreas meio, 

com o intuito de se identificar eventuais diferenças significativas de opinião.  

 

Vale mencionar o pensamento de Martin e Perrow, a respeito do quantum de poder em 

relação ao tipo de trabalho ou departamento: 
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O grupo preciso que provavelmente surgirá como a subunidade mais poderosa 
depende do ambiente dentro do qual a organização opera, e da interpretação que 
faz a coalisão dominante quanto aos problemas mais prementes. (...) O grupo 
administrativo mais poderoso parece ser, de fato, o departamento de vendas 
(MARTIN, 1978: 139). 

 

Numa pesquisa americana, as vendas predominavam em onze entre 12 companhias. 
Os departamentos de vendas absorviam muita incerteza, em áreas mais críticas, do 
que qualquer outro departamento (PERROW, 1970: 63 apud MARTIN, 1978: 
139). 

 

Entre os quesitos considerados relevantes para a interpretação dos resultados os entrevistados, 

individualizando cada um deles, cabe assinalar: 

 

ü Nível funcional: gerencial (G) e nível técnico (T); 

 

ü Idade/experiência profissional7: juniores (J), até 34 anos (até 9 anos de experiência 

profissional); plenos (P), entre 35 e 50 anos (entre 10 e 24 de anos de experiência 

profissional); seniores (S), maiores de 51 anos (experiência superior a 25 anos); 

 

ü Tempo na empresa: tempo relativamente curto (C), até 5 anos; tempo regular (R), 

entre 6 e 11 anos; tempo longo (L), superior a 12 anos; 

 

ü Escolaridade: graduação (Gr), especialização (E); mestrado (M)8 ;  

 

A relação de comando entre gerentes e técnicos, o arrojo da juventude versus a prudência da 

idade, o tempo de vida despendido na organização e o nível de escolarização compuseram um 

mosaico de informações qualificadas sobre os indivíduos entrevistados, orientando a 

interpretação dos dados coletados. A partir destes quesitos formulou-se uma matriz 

associativa, integrando-os a partir das diversas categorias que apresentam. Assim, foram 

obtidas diversas combinações possíveis de sujeitos.  

 

Em face da variedade de tipos possíveis, e pela própria dinâmica do mercado de trabalho, 

optou-se por uma simplificação que considere somente aqueles sujeitos típicos, que  
                                                
7 Os quesitos idade e experiência estão fortemente correlacionados, vez que a última decorre da 
primeira. 
8 O nível superior foi admitido como nível mínimo de escolaridade para aceitação de um profissional 
entrevistado.  
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representam a grande maioria dos profissionais. Percebeu-se forte correlação entre os quesitos 

nível gerencial e idade/experiência. 

 

O tempo de casa, apesar de bastante distinto entre os participantes da amostra, não se revelou 

essencial para a interpretação dos resultados, pois aqueles com relativamente curto tempo na 

empresa mostraram possuir senioridade ou experiência plena, fruto do trabalho anterior, 

realizado em outras organizações. 

 

Os profissionais mais jovens, entretanto, ao apresentarem pouco tempo de casa, 

demonstraram, de fato, junioridade, e suas respostas às perguntas da entrevista podem estar 

influenciadas por esta causa. Possuir pós-graduação, por sua vez, não apresentou impacto 

considerável na amostra, pois a grande maioria dos entrevistados apresentou algum diploma 

de extensão, seja de especialização (comum no banco de varejo) ou mestrado (mais freqüente 

na federação de indústrias). 

 

Enfim, dos tipos possíveis, dez foram os mais representativos da amostra, a saber:  

 

1. GJC – Gerente Junior com curto período de trabalho na empresa; 

2. GJR – Gerente Junior com tempo regular de trabalho na empresa; 

3. GPC – Gerente Pleno com curto período de trabalho na empresa; 

4. GPR – Gerente Pleno com tempo regular de trabalho na empresa;  

5. GPL – Gerente Pleno com longo tempo de trabalho na empresa; 

6.  GSC - Gerente Sênior com curto período de trabalho na empresa; 

7. GSR – Gerente Sênior como tempo regular de trabalho na empresa; 

8. TPR – Técnico Pleno com tempo regular de trabalho na empresa;  

9. TJR – Técnico Junior com tempo regular de trabalho na empresa; 

10. TPC – Técnico Pleno com curto período de trabalho na empresa; 

 

 O quadro 13 a seguir sintetiza o perfil demográfico e profissional dos entrevistados, 

apresentando o cargo do profissional, o nível hierárquico, sua idade, tempo de trabalho na  
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organização e escolaridade. A última coluna evidencia a sigla que os identifica e será 

particularmente útil para identificar o nível, experiência e tempo de trabalho na empresa, 

quando da apresentação dos resultados (capítulo 7), pois as falas dos indivíduos estarão 

apresentadas relacionadas aos perfis respectivos, identificados pelas siglas. 

 

Quadro 13: Distribuição dos profissionais entrevistados segundo o cargo ocupado, nível 
da função, idade/experiência profissional acumulada, tempo na empresa e escolaridade 

em nível de pós-graduação 
 

Federação Patronal de Indústrias 

Cargo  Nível Idade Tempo de casa Escolaridade Tipo 

Chefe de Divisão Administração G 28 4 Especialização GJC 

Chefe de Divisão de Qualidade G 33 9 Mestrado GJR 

Gerente de Tecnologia G 40 4 Mestrado GPC 

Gerente de Sistemas G 45 9 Especialização GPR 

Gerente de Suprimentos G 42 20 Especialização GPL 

Gerente de Marketing G 52 12 Especialização GSR 

Gerente Executivo G 60 5 Especialização GSC 

Agente de Negócios T 36 2 Especialização TPC 

Coordenador de Meio-ambiente T 42 6 Mestrado TPC 

Analista de Meio-ambiente T 44 1 Mestrado TPC 

Banco de Varejo   

Cargo  Nível Idade Tempo de casa Escolaridade   

Gerente Titular de Agência G 29 5 Graduação GJC 

Gerente Administrativo  G 30 12 Graduação GJR 

Gerente Titular de Agência G 36 4 Especialização GPC 

Gerente Regional G 37 7 Especialização GPR 

Gerente Administrativo  G 35 15 Especialização GPL 

Analista de Segmento T 30 5 Especialização TJC 

Gerente Pessoa Física T 32 10 Graduação TJR 

Gerente Pessoa Física T 38 14 Graduação TPL 

Gerente Pessoa Jurídica T 23 4 Graduação TJC 

Gerente Pessoa Jurídica T 32 7 Especialização TJR 
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6.4 Coleta e tratamento de dados 
 

A pesquisa de campo consubstanciou-se com entrevistas focalizadas (relativamente pouco 

estruturadas, mas com um foco específico) e por pautas (grau de estruturação superior à 

anterior), relacionadas às atividades e funções dos cargos e a natureza da ocupação dos 

entrevistados, conforme indicado na seção anterior. 

 

Foram igualmente utilizadas entrevistas informais, conduzidas por meio de encontros casuais 

e relativamente descompromissados. Alguns indivíduos entrevistados demonstraram preferir 

estes encontros, asseverando sentirem-se, nestas condições, mais a vontade para discorrer 

sobre assuntos carregados de simbolismo e polêmica. 

 

Nestas ocasiões, o entrevistado parecia colocar-se mais próximo do entrevistador, como se 

estivesse debatendo, com o mesmo nível de conhecimento, temas sobre os quais possuía igual 

domínio. Estes encontros minimizaram o formalismo das entrevistas focalizadas, conferindo 

muita autenticidade às afirmativas dos profissionais participantes. 

 

A abordagem reflexiva em pesquisa organizacional sugerida por Alvesson (2003) critica as 

visões neopositivistas e românticas, podendo ser considerada para estes momentos informais e 

para as circunstâncias mais estruturadas.  O autor endereça seu pensamento às tendências 

teóricas recentes que avaliam o discurso, a linguagem e o sujeito. 

 

Prioritariamente a cada entrevista, ênfase foi dada na explicação ao entrevistado do objetivo e 

relevância da pesquisa, argumentando sobre a importância de sua colaboração, bem como 

explicitando a garantia de confidencialidade. 

 

Nas entrevistas formais, as perguntas foram abertas, com um tom semi-estruturado, tanto nas 

focalizadas quanto na por pautas, procurando captar as eventuais práticas de 

compartilhamento do conhecimento dos profissionais nas organizações selecionadas, à luz dos 

conceitos implícitos nas variáveis de análise, definidas na seção anterior. 

 

As entrevistas pouco estruturadas são livres para registrar o que o entrevistado acredita ser 

relevante para a discussão do tema. Os defensores deste método de coleta de dados 
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argumentam que ele enriquece a pesquisa ao trazer a experiência dos entrevistados, seu 

conhecimento, idéias e impressões (FONTANA & FREY, 1994; MARTIN & TURNER, 

1986, apud ALVESSON, 2003). 

 

Os dados da presente pesquisa foram obtidos a partir de terceiros, fruto de entrevistas, 

trazendo análises, reflexões e interpretações particulares, necessitando depuração por meio da 

atenta observação do pesquisador. 

 

Foram analisadas as características das organizações, das pessoas e dos grupos, no que tange à 

formação de um ambiente propício ao desenvolvimento da gestão do conhecimento, 

notadamente na existência de pré-requisitos para o compartilhamento do conhecimento.  

 

No que tange às organizações, as questões de pesquisa permitiram abordagens diretas aos 

entrevistados, em função da independência das variáveis introduzidas, a saber: cultura, 

incentivo e apoio. 

 

No que diz respeito às variáveis do grupo, procurou-se mesclar indagações diretas ao 

entrevistado, para que respondesse segundo seu ponto de vista, bem como por meio da criação 

de uma situação fictícia que permitisse obter sua resposta por via indireta, ou seja, 

perguntando ao entrevistado como uma outra pessoa entenderia e responderia ao quesito. 

 

Com relação às variáveis referentes ao indivíduo, além do questionamento direto, utilizou-se a 

confrontação de respostas obtidas a partir de gerentes e subordinados associados pela 

hierarquia, isto é, comparando-se opiniões expressas por um chefe e seu subordinado e vice-

versa. No tocante ao indivíduo, buscou-se dar maior ênfase às entrevistas informais, nas quais 

se instalava um clima de proximidade entre entrevistado e pesquisador, facilitando a obtenção 

de respostas aparentemente fidedignas. 

 

Enfim, procurou-se operacionalizar as variáveis por meio da investigação, no campo, acerca 

de suas propriedades, bem como averiguar o grau de assimilação dos conceitos nelas 

embutidos, fortalecendo ou enfraquecendo o significado construído a partir do discurso 

empresarial em favor da GC e do compartilhamento. 
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6.5 Limitações do método 
 

A metodologia escolhida para a pesquisa apresentou algumas dificuldades referentes à coleta 

e ao tratamento dos dados. 

 

Inicialmente, o método foi limitado pela seleção de sujeitos para as entrevistas, vez que foram 

escolhidos pela acessibilidade. No que concerne às organizações praticantes ou defensoras de 

modelos de GC, os entrevistados podem ter valorizado posições firmadas no conceito 

desenvolvido em suas próprias organizações, apresentando pontos de vista influenciados pelo 

desejo organizacional de ver construído o modelo de GC. 

 

A quantidade de entrevistas em cada organização se pautou pela acessibilidade dos 

entrevistados. Na organização bancária, a ênfase ocorreu no setor comercial, vez que a grande 

maioria dos entrevistados atuava nesta área. Nesta empresa, os depoimentos obtidos refletiram 

a opinião dos funcionários diretamente responsáveis pelos resultados financeiros. Trata-se de 

grupo notadamente crítico, não apenas a respeito de programas de treinamento, como também 

de práticas gerenciais inovadoras, entre as quais se inclui a GC. 

 

Na federação patronal conseguiu-se maior diversidade com relação à atividade desempenhada 

pelos entrevistados, atuantes em áreas distintas umas das outras. 

 

Reconhecendo a natureza política das organizações, o entrevistado pode agir em seu próprio 

interesse ou do grupo a que pertence. Assim, os entrevistados podem mentir ou contar a 

verdade, de forma seletiva e com viés que lhes favoreça (DEETZ, 1992; MORGAN, 1996; 

PFEFFER, 1981, apud ALVESSON, 2003). 

 

O mesmo autor assevera que aceitar entrevistas como uma técnica superior para avaliar 

tópicos, conhecimentos e experiências negligencia a situação da entrevista como uma situação 

social e linguisticamente complexa. Ele propõe um modelo reflexivo, que implique esforços 

conscientes e consistentes para analisar a temática a partir de diferentes ângulos e evitar 

privilegiar um único ponto de vista ou vocabulário. 
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A este respeito Fairclough (2001) lembra que o discurso falado necessita ser transcrito, 

incluindo-se sistemas que consigam representar diferentes características da fala, com 

distintos níveis de detalhamento, como, por exemplo, ênfase e entonação, pausa e ritmo. O 

maior risco está no fato de que a transcrição impõe necessariamente um interpretação da fala, 

a cargo do pesquisador. 

 

A partir do esquema reflexivo, há que se considerar três aspectos, a saber: a cena social, que 

envolve o entrevistador e a instalações físicas; o indivíduo, entrevistado, com suas impressões 

e motivações; e a duplicidade de linguagem, a natural e aquela usada para provocar efeitos 

nos ouvintes (ALVESSON, 2003). 

 

Em relação aos dados bibliográficos, em sua grande maioria refletiram práticas adotadas em 

nações desenvolvidas, tanto do ocidente quanto do oriente, e centradas em organizações 

industriais. Objetivou-se descortinar as práticas em organizações de setores de serviços, em 

território brasileiro. Não se deve esquecer que, à semelhança do que vem ocorrendo no resto 

do mundo, o setor de serviços no Brasil desbancou o setor industrial de uma posição 

hegemônica como centro das atenções nas diversas economias, durante a segunda metade do 

século passado, e hoje representa seguramente mais da metade do Produto Interno Bruto 

(PIB) brasileiro. 

 

O tratamento dos dados pelo método da desconstrução é outro aspecto limitador no presente 

estudo, devido à sua complexa utilização, que exige capacidade de abstração frente ao objeto 

a ser pesquisado, essencial para a compreensão dos fenômenos a serem pesquisados, 

requerendo do pesquisador grande rigor acadêmico. 

 

Kilduff (1993) explicita a seguinte opinião sobre a dificuldade de exercício do método: 

 

Derrida’s refusal to offer a clear definition of the deconstructive process and its 
implications, for example, is consistent with his overall suspicion of abstraction and 
generalization. Those who dare to deconstruct a text must rely on their own 
understanding of the gestures of deconstruction as practiced by Derrida: There is 
no programmatic summary of the techniques of a deconstructive reading 
(KILDUFF, 1993:28-29). 

 

Nas palavras do próprio Derrida: 
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Deconstruction does not exist somewhere, pure, proper, self-identical, outside of its 
inscriptions in conflictual and differentiated contexts; it “is” only what it does and 
what is done with it, there where it takes place (DERRIDA, 1988: 141, apud 
KILDUFF, 1993: 16). 

 

Enfim, mesmo diante das limitações acima, consideramos ser o método mais apropriado para 

alcançar o objetivo final da pesquisa. 

 

 

Resumo do capítulo 
 

Neste capítulo discutiu-se a metodologia empregada na execução da pesquisa de campo. 

 

Partiu-se de um modelo com ênfase na reflexão a respeito do debate em torno do discurso que 

domina o mundo empresarial, centrado no desejo de construção de um significado para a GC 

que independe do ser humano. Argumentou-se que este discurso desconsidera as 

necessidades, vontades e disponibilidades dos indivíduos, assim como minimiza os impactos 

provenientes de sua reunião em grupos e equipes de trabalho. 

 

Analisou-se o método quanto à sua tipologia, que se serviu do método conhecido como 

desconstrução, conceito introduzido pelo filósofo francês Jacques Derrida no início da 

segunda metade do século passado.  

 

Quanto à natureza e classificação, classificou-se a pesquisa como exploratória, devido ao 

pouco conhecimento acumulado sobre o tema, com bases empíricas. 

 

Quanto ao universo, amostra e seleção dos participantes, pesquisaram-se indivíduos em 

organizações de portes diversos, do setor de serviços financeiros e do setor de serviços sociais 

engajadas em algum estágio de projeto voltado à GC. Os sujeitos da pesquisa foram os 

profissionais em nível técnico e gerencial, atuantes nestas organizações. 

Pelo critério de acessibilidade duas foram as organizações estudadas, a saber: federação 

patronal de indústrias, onde a prática da GC é um projeto em fase de desenvolvimento e um 

banco de varejo, de capital estrangeiro, onde a GC é um projeto em fase inicial na área de 

Recursos Humanos, com o incentivo da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN);  
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Quanto à coleta de dados, a pesquisa de campo utilizou-se de entrevistas focalizadas, por 

pautas, e entrevistas informais.  

 

Na última seção, foram discutidas as limitações do método escolhido. 
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7 Resultados  
 

Neste capítulo estão apresentados os resultados da pesquisa de campo, a partir do ponto de 

vista dos indivíduos entrevistados nas organizações analisadas, gestores e pessoal de nível 

técnico.   

 

As entrevistas foram conduzidas tendo em vista as questões levantadas no início desta 

dissertação, notadamente no capítulo introdutório, bem como em diversos outros momentos, 

quando da discussão dos temas relacionados à dinâmica de grupos e à conceituação do poder 

e da competição nas organizações ou quando da construção do significado. 

 

O roteiro trouxe em seu formato perguntas semi-estruturadas, além de conversas informais, 

tendo como pano de fundo as variáveis assinaladas no capítulo 5, englobando a organização 

(seção 5.1), o grupo (seção 5.2) e o indivíduo (seção 5.3). Com base na fala dos entrevistados 

foi possível identificar, em alguns, a incorporação do discurso organizacional em favor do 

compartilhamento do conhecimento, ainda que posteriormente tal fato tenha sido contradito 

por depoimentos de funcionários em linha de subordinação seqüencial inferior.  

 

A incorporação do discurso conforme parágrafo anterior reitera a ilusória crença na 

linguagem como produção do indivíduo e sujeita a seu controle: são as instituições que 

estabelecem as convenções e práticas lingüísticas (SOUSA FILHO, 1983). 

 

Para conferir didática à apresentação que se inicia, a análise das entrevistas seguirá a 

seqüência já disposta para as variáveis, começando com as variáveis da organização, passando 

pelas variáveis do grupo e finalizando pelas dos indivíduos. 
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7.1 Variáveis da organização  
 

7.1.1 Cultura  
 

A cultura organizacional presta, de fato, papel de destaque no ambiente empresarial voltado à 

GC. Os valores e crenças da organização, solidamente estabelecidos e diariamente 

fortalecidos, ao longo do processo de construção do trabalho, são os pilares fundamentais que 

garantirão a realização dos projetos em GC e, em decorrência, na consecução de pré-

condições para o compartilhamento do conhecimento.  

 

Este é o pensamento manifesto da quase totalidade dos entrevistados, gerentes ou técnicos, 

juniores, plenos ou seniores. Os profissionais com muito tempo de empresa, contudo, 

ressentem-se de uma maior amplitude de experiências profissionais em organizações distintas, 

o que certamente ajudar-lhes-ia a compreender o significado do termo cultura e suas 

diferentes matizes, conforme o tipo de organização em que se está inserido. 

 

Mesmo assim, o discurso organizacional em prol da GC se faz notar nas falas dos 

entrevistados, especialmente se são funcionários da área de recursos humanos. No 6º. 

Congresso de Recursos Humanos da FEBRABAN, ocorrido em outubro de 2003, houve um 

panorama da GC na indústria bancária, tendo esta entidade defendido fortemente os projetos 

de GC nos bancos de varejo, sem precisar, contudo, que projetos seriam estes.  

 

Configura-se aqui o posicionamento de Sousa Filho (1983), quando diz que os atos de fala 

devem ser considerados como ação estratégica que visa alcançar determinados resultados, 

sujeitos a valores e interesses particulares. 

 

Um gerente bancário, atualmente trabalhando como gestor de recursos humanos, confirmou a 

existência do que se chamou “pilares do conhecimento”, conforme visto na seção 1.1, ao dizer 

(GPL): 

 

O conhecimento é a chave mestra para o sucesso nos negócios, nos bancos de hoje. 
Conhecimento do cliente, capital humano e capital tecnológico são partes 
inseparáveis de uma estratégia vencedora. 
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Quando se referiu a capital humano e tecnológico, este gerente quis categorizar o ser humano, 

notadamente os funcionários e equipes de trabalho, como em constante aprimoramento, e o 

parque tecnológico, composto por máquinas e equipamentos, como em permanente 

desenvolvimento,  como os motores dos processos de GC. Sua fala lembra Davenport e 

Prusak (1998), cujo modelo oferece visão mais centrada no indivíduo, ao considerarem 

relevante a infra-estrutura humana. Não deixou de mencionar, contudo, o conhecimento do 

cliente, consubstanciado pela utilização das ferramentas de CRM, confirmando o pensamento 

de Chaparro (1998). 

 

A fala do gerente de recursos humanos da organização bancária, pendente para uma 

percepção do ser humano como representativo de valor, de capital, remete ao pensamento de 

Sousa Filho (1983), quando este autor comenta sobre a não transparência da linguagem e os 

elementos implícitos no discurso: as organizações bancárias no Brasil, nos últimos anos, não 

parecem preocupadas com a valoração do indivíduo, haja visto a intensa redução de postos de 

trabalho neste indústria. 

 

Por outro lado, do ponto de vista desconstrucionista de Hassard (1993) e Lengler, Vieira e 

Fachin (2002), capital humano e capital tecnológico são antagonistas na atividade bancária, 

estando o segundo a substituir o primeiro, de forma acelerada. Poder-se-ia incluir ambos os 

termos na lista de binários apresentada, estando a tecnologia certamente privilegiada no 

contexto da indústria, em detrimento do ser humano. 

 

De fato, uma cultura organizacional que se preocupa em conhecer o cliente configura uma 

situação que a aproxima da GC. Neste aspecto, o banco de varejo parece estar à frente da 

federação de indústrias, pois vem investindo em ferramentas de CRM há mais de uma década, 

ao passo que a segunda ainda não se debruçou sobre o tema. 

 

Do ponto de vista do ser humano, contudo, a visão não se pode dizer uniforme. Para o banco 

de varejo, cuja origem remonta à aquisição, no final da década de 90 por um grande banco de 

capital estrangeiro, a variável cultura apresenta alguma dificuldade de assimilação, por parte 

dos indivíduos que pertenceram à organização adquirida, um grande banco de varejo de 

capital nacional, em dificuldades financeiras que ultimaram sua venda. 
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Um gerente com grande experiência na organização bancária incorporada pelo banco 

estrangeiro forneceu o seguinte depoimento (GPR): 

 

Tínhamos uma cultura muito diferente desta que está aí. Na verdade, são culturas 
antagônicas. Enquanto a nossa viabilizava parcerias, entendimentos, enfim, um 
clima de trabalho positivo, esta nova só se preocupa com o resultado do negócio. 
 

A princípio, tal depoimento poderia conduzir o pensamento para uma transformação do 

conhecimento como fenômeno social e decorrente de uma cultura que promovesse o 

compartilhamento do conhecimento, conforme teoria proposta por Nonaka e Takeuchi (1997).  

 

Esta fala, por outro lado, remete à realidade de Austin (1970), quando o autor afirma que o 

exame da linguagem ultrapassa a mera avaliação de palavras, sentenças e seus significados, 

para avançar sobre a realidade sobre a qual se fala e na qual se age. 

 

A organização criada com a venda do antigo banco, contudo, passou a operar em um ambiente 

inicialmente desconhecido, ao menos para os novos formuladores da estratégia de negócios. 

Era necessário adaptar o modelo anterior, envelhecido, por um formato mais agressivo, capaz 

de atuar com boas possibilidades de sucesso no competitivo mercado bancário varejista 

brasileiro, segundo outro gerente da organização, este porém junior e com tempo regular de 

empresa (GJR). Veja-se sua fala: 

 

Gostava do velho banco, mas reconheço que ele possuía poucas chances de 
permanecer na disputa pelos clientes. A estrutura era pesada demais, pouca 
flexibilidade operacional e velocidade de reação muito lenta. O novo modelo, 
apesar de não estar voltado para o indivíduo, é mais ágil. 
 

Para Austin, esta poderia constituir-se em uma outra realidade, a de um profissional em início 

de carreira, mais adaptado ao novo paradigma de negócios em prática na instituição financeira 

de varejo. 

 

Sob este aspecto, a visão corrente na organização pode ser espelhada pelo discurso de um 

técnico (TJR): 

 

O novo banco, assim como todos os bancos deste mercado de varejo, está de olho 
na tecnologia de informação, pois quer aproveitar a máquina em substituição ao 
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homem. Veja a enorme cifra que os bancos no Brasil investem em tecnologia de 
automação bancária! 

 

Encontra-se nesta fala outro exemplo do binário capital humano – capital tecnológico, sendo 

a primazia do segundo termo representativa do modelo de dominância presente na indústria 

bancária, que vem substituindo progressivamente o trabalho humano pelos equipamentos de 

auto-atendimento. 

 

 Em relação à cultura do conhecimento, apesar de parecer haver identificação da primeira com 

a segunda, as condições de trabalho dificultam a integração, segundo um gerente pleno 

(GPR): 

 

No banco há intranet e portal corporativo. Através destes mecanismos a 
informação está disponível, mas raramente encontro tempo para acessar qualquer 
coisa. Quando há treinamentos à distância, por meio da intranet, fica mais fácil 
utilizar. Mesmo assim, mal dá tempo para fazer o programa online. 

 

Surge nesta passagem a exemplificação do pensamento Hassardiano em respeito do que 

chama argumento ignorado: para este autor, objetiva a desconstrução abrir o debate às 

complexidades e argumentos ignorados ou suprimidos, tal qual o trabalho sob extrema 

pressão a que estão submetidos os trabalhadores bancários, em face da dramática redução de 

postos de trabalho que se verifica nesta atividade, nos últimos dez anos (HASSARD, 1993). 

 

O trabalhador realiza hoje a tarefa de muitos outros que outrora pertenceram à organização, 

dela desligados como resultado da informatização crescente nesta indústria. 

 

Na federação de indústrias, por sua vez, a interligação da cultura com o conhecimento é mais 

patente no pensamento de um gerente pleno (GPR): 

 

Desde o início do milênio a nova diretoria vem buscando dinamizar o processo de 
trabalho em todas as áreas, conferindo modernidade à gestão, sem perder, contudo, 
a orientação para os valores e crenças da organização, que já remontam à 
primeira metade do século passado, quando de sua criação. Busca-se aprimorar o 
conhecimento dos funcionários e da empresa. 
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A impressão que tal discurso deixa é a de que pode haver um ambiente de compartilhamento 

inicial para a transferência do conhecimento, que flui mais livremente entre as pessoas, 

confirmando Fahey e Prusak (1998). 

 

Por outro lado, a política de gestão de pessoal baseada em redução do quadro funcional onera 

a organização de diversas formas, operando contra o compartilhamento: gera perda de 

profissionais treinados, gera perda de conhecimento. 

 

O entendimento de outro gerente sobre o conhecimento individual e sua relação com o 

conhecimento organizacional pode ser evidenciada na sua fala (GPR): 

 

Conhecimento individual é o somatório da experiência de vida das pessoas e o 
conhecimento organizacional é o mapeamento e gestão de talentos. É difícil mudar 
a cultura dos indivíduos, o que implica também na dificuldade em mudar-se a 
cultura organizacional. 
 

Nem todos, porém, acreditam na gestão do conhecimento organizacional. O gerente da 

federação de indústrias deu seu depoimento (GSR): 

 

O conhecimento organizacional não pode ser gerido. Somente o conhecimento 
individual, pois depende de cada um dos profissionais. O conhecimento tácito não 
pode ser integralmente transferido. 
 

Na visão de um técnico da federação das indústrias, a grande diversidade de produtos e 

serviços oferecidos dificulta a obtenção de foco, prejudicando a formatação da cultura 

organizacional (TPC): 

 

Nesta empresa faz-se de tudo um pouco. Há pelo menos quatro setores distintos da 
economia aqui dentro. O pessoal de cada setor vive o seu mundo, com suas 
ideologias peculiares. Não sei se temos uma cultura única. 

 

Com relação a um ambiente propício como indutor de uma cultura do conhecimento, parece 

haver melhores condições na federação de indústrias: 

 

Existe um clima de colaboração na empresa. Mesmo tendo muitas pessoas e áreas 
distintas de negócios, sinto que a maioria se orgulha de trabalhar aqui e faz o 
melhor que pode para manter este clima. A competição interna existe e vem 
aumentando, em função das novas práticas de avaliação de desempenho, mas ainda 
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é aceitável. A tolerância ao erro é suficiente para dar confiança ao funcionário, na 
maioria das gerências e chefias (GPR). 
 

No banco, o clima é outro: 

 

A disputa entre os funcionários é muito forte. Todos querem ser os melhores, pois a 
avaliação de desempenho classifica as pessoas em cinco níveis, do melhor para o 
pior, e não há tolerância ao erro. Não mais de 5 % pode receber nota 1 (que 
promove) e não menos de 5 % pode receber nota 5 (que demite). Isto significa que, 
a cada ano, um determinado número de funcionários será, necessariamente, 
desligado da empresa. O restante fica entre as notas 2, 3 e 4 que, na prática, 
acabam significando a mesma coisa (GPR).  
 

Este depoimento ressalta a importância de um ambiente de maior colaboração e menor 

competição como indutor de aprendizado e minimizador do clima de medo e ansiedade nas 

organizações (PFEFFER & SUTTON, 1999). 

 

Contudo, aparece aqui o binário competir – cooperar em sua forma mais contundente, pois o 

que está em jogo é a manutenção do emprego. Não resta dúvida sobre o sinal inequívoco 

transmitido pela organização a respeito da dominância da competição sobre a cooperação.  

 

Necessário ler nas entrelinhas da fala aquilo que está subjacente: ficar entre os últimos 

significa desligamento e cooperar pode não garantir a sobrevivência na empresa.  

 

 

7.1.2 Incentivos 
 

Na federação de indústrias foram criados mecanismos formais de participação do trabalhador, 

que pode divulgar seus trabalhos nos diversos informativos que a entidade publica 

mensalmente para o público interno. Um técnico explica melhor na sua fala: 

 

Temos o jornal da empresa, que circula mensalmente e é promovido pela diretoria 
de recursos humanos. Nele há espaço para troca de idéias e informações, por meio 
de algumas seções específicas. É uma forma democrática de dar voz aos 
funcionários (TJR). 
 

Um gerente pleno, por sua vez, mostra o que entende por incentivo organizacional ao 

conhecimento (GPR): 
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Incentivo é o que fazem algumas empresas de ponta, quando enviam seus 
funcionários em caráter regular ao exterior, com o intuito de lá permanecerem 
estudando e aprendendo novos métodos e tecnologias de produção. A Gerdau 
(empresa siderúrgica brasileira) faz isto, quando envia seus técnicos 
permanentemente ao Japão. 
 

Por outro lado, este gerente lembra-se de uma ação corporativa que entende como um 

incentivo ao compartilhamento (GPR): 

 

A alta administração da empresa implementou o Business Score Card (BSC), 
integrando a missão da empresa e seus objetivos com as competências requeridas, 
no nível operacional, tecnológico, financeiro e de recursos humanos. 
No meu modo de entender, é uma demonstração inequívoca de incentivo ao 
compartilhamento de uma visão.  

 

Oportuno lembrar que compartilhar uma visão não é o mesmo que compartilhar 

conhecimento.  

 

Não se percebeu a adoção de mecanismos, pela organização bancária, que estimulassem a 

participação dos funcionários no compartilhamento do conhecimento, sejam elas de ordem 

motivacional, como o rotineiro reconhecimento e divulgação de ações individuais, sejam de 

ordem financeira, como aquelas relacionadas à remuneração. Sobre este último tipo de 

incentivo, um gerente da federação expressa a seguinte opinião (GPR): 

 

Não há compensação financeira para quem compartilha seu trabalho ou seu 
conhecimento com outros colegas. Para mim não faria diferença ter ou não ter, 
pois o ato de compartilhar é uma doação, entre indivíduos, de algo que não pode 
ser mensurado em dinheiro. 

 

Esta opinião é a de Kohn (1998), amparada pelos estudos que realizou mostrando que a 

atitude voltada para o desempenho e para a participação possui correlação negativa com a 

expectativa de recompensas.  

 

Não foi encontrada nas entrevistas correlação positiva entre compartilhamento e remuneração, 

conforme proposto por Gold, Malhotra e Seagars (2001) e Davenport e Prusak (1998). 
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7.1.3 Apoio 
 

As ações desenvolvidas pela hierarquia superior, média ou alta gerência, que auxiliassem os 

funcionários no compartilhamento do conhecimento foi percebida fortemente na federação de 

indústrias, segundo o depoimento de um técnico: 

 

Nossa organização lida com o aprendizado sendo natural, portanto, criar 
condições para a criação e desenvolvimento do conhecimento, uma cultura do 
conhecimento. Temos diversos grupos de debate, para aprofundamento do saber em 
temas como tecnologia, meio-ambiente, desenvolvimento sustentável e 
responsabilidade social (TPC). 
 

Sua tese reforça o pensamento de autores como Nonaka e Takeuchi (1997) e Fahey e Prusak 

(1998). 

 

Por seu turno, um gerente sênior reforça este ponto de vista: 

 

Eu participo de um grupo de trabalho com mais outros cinco gerentes, criados pela 
nossa diretoria. Fazemos reuniões mensais com o objetivo de discutirmos a 
situação dos produtos que oferecemos ao mercado. Avaliamos preços, 
concorrentes, modernidade e novas opções disponíveis. Há mais grupos, que 
discutem sobre recursos humanos, tecnologia, meio-ambiente, educação e saúde, 
entre outros temas (GSC). 
 

Trata-se, sem dúvida, de uma ação de engajamento participativo ou de boa vontade do diretor 

em criar condições mínimas para o desenvolvimento de práticas de compartilhamento, que 

confirma pesquisas de diversos autores (CAMPOS E BARBOSA, 2001; DAVENPORT, DE 

LONG e BEERS, 1998).  Sua idéia é a de fomentar um espírito de colaboração nos seus 

comandados, esperando, certamente, que estes a reproduzam na gestão de suas equipes 

respectivas. 

 

Para sua surpresa, isto ainda não ocorreu, conforme comenta um técnico pleno com pouco 

tempo de empresa (TPC): 

 

Meu gerente participa de um grupo de trabalho na diretoria, com outros cinco 
gerentes. Deve ser dinâmico e interessante participar no desenho da estratégia 
corporativa. Seria muito bom se construíssemos grupos de trabalho na nossa 
gerência. Só assim esta prática democrática implementada pelo diretor desceria 
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para outros níveis hierárquicos da organização e a cooperação poderia aumentar 
em muito! 
 

No banco de varejo, todavia, não foi percebido apoio da hierarquia para o compartilhamento 

do conhecimento; muito pelo contrário, pois a ação foi a oposta: o apoio foi pelo não 

compartilhamento: 

 

Quando criei grupos regionais de trabalho, a mim subordinados, compostos por 5,6 
gerentes cada, tinha em mente o compartilhamento das melhores práticas e da 
troca de idéias. Imaginava que a proximidade entre meus camaradas faria surgir 
inicialmente o sentimento de apreço pelo seu grupo e, posteriormente, o desejo de 
ver todos os grupos integrados em torno dos objetivos comuns. Esta estratégia não 
foi bem vista pelo meu chefe, que acabou minando a prática ao ironizar o trabalho 
dos grupos (GSC). 
 

Este discurso passa a impressão de que difundir um modelo de gestão baseado em cooperação 

apresenta muitos obstáculos, reforçando a dominância do termo competir na análise do 

binário correspondente. 

 

Em um nível menor, outro gerente mostrou ter implementado prática equivalente, 

conseguindo a coesão do time: 

 

Na minha agência dividi a equipe em blocos, dando responsabilidades específicas 
para cada um: um grupo da qualidade no atendimento, outro responsável pela 
adequação física e limpeza das instalações, outro orientado para o 
acompanhamento de vendas e outro com ênfase no controle da inadimplência e 
recuperação de créditos e mais um voltado à abertura de contas de clientes. A 
equipe entendeu o espírito da coisa e ficou muito unida. Aprendi esta estratégia 
com meu gerente regional, que a pratica. Mas no nível dele, a briga é diferente, 
alguns podem ter achado que ele perde poder agindo desta forma (GPR). 
 

Os depoimentos acima mostram com objetividade a relevância de práticas de apoio por parte 

da alta gerência no sentido de promoção de um ambiente propício ao compartilhamento, 

confirmando os estudos de Davenport e Prusak (1998), Pfeffer e Sutton (1999) e Sveiby 

(2000). 
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7.2 Variáveis do grupo 
 

Para ordenamento desta seção, procurou-se, no decorrer das entrevistas, fazer o entrevistado 

situar-se no grupo principal a que pertencia, em sua organização particular. Tal preocupação 

pode ser explicada pela necessidade de inserção do indivíduo no contexto do grupo em que 

participa, para minimizar a dificuldade em discutir-se assuntos que envolvem psicologia de 

grupos. 

 

  

7.2.1 Consciência de grupo versus inconsciente coletivo 
 

Em ambas as organizações encontrou-se a dicotomia apresentada por esta variável. Os 

funcionários da federação e do banco percebem o grupo como uma unidade e buscam a 

identificação, consciente, de uns com os outros. Diz um gerente do banco: 

 

Minha equipe é melhor do ranking: está sempre entre as três primeiras colocadas 
em vendas de seguros, pois meus vendedores sabem que a meta que combinamos é 
inegociável (GJC). 

 

Esta fala reforça o sentimento de superioridade do grupo, na medida em que outorga uma 

responsabilidade adicional à equipe: em sendo a melhor, importa manter a posição de 

destaque permanente. As intenções comunicativas de Sousa Filho (1983) privilegiam a auto-

estima do grupo. 

 

Há que se tomar cuidado com a aceitação sem restrições de opiniões como esta, pois um 

funcionário desta equipe pensa um pouco diferente: 

 

Nosso time está sempre bem na foto do ranking de vendas, apesar de as metas 
mudarem constantemente. Quando o mês está para terminar, o gerente chama 
alguns, normalmente os que mais vendem, e reparte a meta dos que deixaram de 
cumprir. É sempre assim, acabo fazendo muito mais do que o combinado (TPR). 
 

Este profissional não se deixa enganar pelo discurso, pois entende seu conteúdo e validade 

(SOUSA FILHO, 1983). 
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O gerente que “chama” os melhores no final do mês para atribuir-lhes vendas adicionais sabe 

que a meta não foi combinada, mas decidida por sua alta gerência, cabendo-lhe cumprir, sem 

discussão. Este gerente reproduz o discurso da cúpula, para mostrar à equipe que está 

alinhado com os objetivos da organização. O grupo percebe, mas faz de conta que não. É o 

inconsciente coletivo atuando, de acordo com o pensamento de diferentes autores pesquisados 

(LEWIN, 1965; LUFT, 1972; VERGARA, 2005). 

 

Aqui quem entende o conteúdo e a validade do discurso é o grupo, também não se deixando 

enganar. 

 

Aqui entre nós, fazer as vendas tal qual programado é muito difícil. Tem que ser 
G.A., isto é, goela abaixo. Se não forçar, não sai. Mesmo forçando, às vezes não dá 
(GPC). 
 

“Goela abaixo” é uma prática costumeira da indústria bancária, quando o cliente se vê forçado 

a adquirir um produto em função de conveniência: para ter seu limite de crédito majorado 

adquire um seguro, por exemplo. 

 

Na federação não é diferente, mesmo que vendas não seja o objetivo do grupo: 

 

Procuramos trabalhar unidos pelo mesmo ideal, apesar das dificuldades que o 
relacionamento entre as pessoas nos impõe (TPR). 
 

Por outro lado, o grupo não tem consciência de que fenômenos psicológicos determinam as 

condutas de seus membros, os quais, por sua vez, não estão cônscios de que fenômenos deste 

tipo determinam suas condutas no grupo. As palavras de um gerente da federação de 

indústrias (GPL) e de um técnico do banco (TSR), respectivamente, repetem Vergara (2005a): 

 

Trabalhar em equipe é acontecer junto: alguns agem assim, outros não; uns são 
sempre a favor, outros sempre contra. É difícil entender o que se passa na cabeça 
das pessoas! 

 

As divergências de entendimento no grupo espelham a incidência do binário individualidade 

– conformidade, estando as organizações desejosas por suprimirem o primeiro termo. Importa 

lembrar que o grupo aceita bem o conformista e tolera o questionador, mas rejeita o 

dissidente. 
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Individualidade combina aceitação e cooperação, enquanto individualismo é anti-social e gera 

forte competição (1995). 

 

Todos que estão aqui se dizem competitivos, dizem que gostam de vender e bater 
metas. Mas não é bem assim. Não passa de 1/3 do grupo a quantidade de 
profissionais que atingem suas metas. Por que funciona deste jeito? Não sei, talvez 
o funcionário mascare seu desempenho perante o gerente, talvez falte punição. 
 

 

7.2.2 Propósitos e objetivos comuns 
 

Não pareceu haver uma situação constante de estabelecimento claro e preciso dos objetivos a 

atingir em conjunto. Se, por um lado, existe auxílio entre as pessoas com o objetivo de 

atingirem, juntas, os propósitos comuns, por outro, ocorrem inúmeras divergências de 

propósitos, quando não aceitação e compreensão entre seus membros. Diversos gerentes e 

técnicos da instituição bancária coincidiram na visão que está a seguir, simplificada na fala de 

um deles (GPR e TPR), e alinhando-se às conclusões de diversos autores (LEWIN, 1965; 

LUFT, 1972; MINICUCCI, 1982; MUCCHIELLI, 1979): 

 

As metas de hoje já não servirão amanhã. A cada dia, recebo da chefia um novo 
desafio. Fica difícil trabalhar assim. O pior é que fico mal com a equipe, pois estou 
constantemente mudando as regras do jogo. Como vou dizer a um funcionário que 
o que ele fez não foi suficiente? O que você acha que ele vai responder ou, se não 
tiver coragem para tanto, de pensar? 
 

De novo, aparece a questão das metas e do desacordo no seu estabelecimento. 

 

Por outro lado, não adianta um projeto possuir vigor e consistência, se os que vão fazê-lo 

acontecer não possuírem a crença nos propósitos. Nestas condições, o projeto está fadado ao 

fracasso. Um gerente da federação ilustra o ponto (GSC), confirmando pensamento de 

Enriquez (1997). 

 

Fazemos muitos projetos em nossa gerência. Todos possuem consistência, mas 
carecem de priorização. As pessoas possuem a capacidade de discernir o essencial 
do desejável e, ainda, do supérfluo. Experimente colocar o último antes do primeiro 
e veja o que vai dar. 
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Outro gerente da federação de indústrias apresenta sua visão sobre a diferença entre times e 

grupos (GPR): 

 

Times de trabalho são uma mescla de talentos e habilidades, enquanto grupos são 
apenas uma reunião de indivíduos. Como transformar grupos em times? Com três 
ações fundamentais: definir claramente os objetivos, compor o time com as pessoas 
certas, exercer liderança participativa. 
 

Segundo este gerente, a composição do time é um fator deveras importante, que muitos 

relegam a um segundo plano. Há que se fazer o balanceamento adequado entre pessoal 

operacional e pessoal técnico, agregando as competências fundamentais para o 

desenvolvimento do trabalho. 

 

Por outro lado, subsiste uma dúvida a respeito das pessoas: o que são pessoas certas? Parece 

haver algum preconceito na fala do gerente, pois se acredita que pessoas certas sejam todas 

aquelas que desempenham uma tarefa a contento.  

 

Ocorre que em muitas ocasiões o time já está pronto, devendo o gestor assumir sua liderança. 

Acredita este gerente, contudo, que é prerrogativa do gestor mudar as pessoas, em qualquer 

momento em que perceba inadequação na composição do time. Assim procedendo, parece ser 

mais fácil transformar grupos em times de trabalho.  

 

 

7.2.3 Forças interiores versus pressões externas  
 

As forças internas dizem respeito ao que acontece nos seio do próprio grupo e são causadas 

por experiências e conhecimentos anteriores, de motivações e expectativas pessoais, que 

normalmente são diferentes de pessoa para pessoa.  

 

Meu grupo de trabalho é composto por funcionários com grande conhecimento de 
mercado, em sua maioria. Isto nos dá uma vantagem imensa perante os demais 
competidores, ainda que cada um trabalhe por si. No final ficamos bem e isto é o 
que importa (GPL). 
 

Note-se que a fala deste gerente do banco de varejo mostra que a força interna que seu grupo 

possui está escorada na qualidade individual de seus membros, confirmando as hipóteses de 
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Mucchielli (1979), e sobrando pouco espaço, se algum existe, para o compartilhamento do 

conhecimento entre os integrantes mais experientes e os menos. 

 

As pressões externas, por sua vez, são oriundas de cooperação ou competição com outros 

grupos, de pressões das autoridades superiores, ou lealdade dos membros a outros grupos. 

 

A rotatividade do pessoal pelos setores da empresa é tão intensa quanto a 
variedade destes. Isto é bom para o funcionário, que passa a conhecer áreas 
diferentes e se relaciona melhor na organização. Fica mais fácil pedir auxílio a 
outros setores, quando necessário (GPR). 
 

Será mesmo que este gerente da federação de indústrias tem razão? Será que este auxílio virá 

na intensidade e momento adequado? Um colega da mesma empresa deu o depoimento a 

seguir, que confirma o pensamento de Enriquez (1997) sobre o assunto (TPR): 

 

A cooperação existe sim, mas desde que meu chefe autorize, pois não quero que 
digam que estou trabalhando em outro setor que não o meu. Além do que vou 
provavelmente receber mais trabalho do meu chefe, se me mostrar muito disponível 
para outros departamentos. 
 

O conflito aqui não está mais no nível do funcionário e sim, no da chefia. 

 

 

7.2.4 Coesão e uniformidade de comportamento 
 

A coesão dos grupos é um dos seus aspectos mais importantes. Como pano de fundo está o 

vínculo de dependência positiva dos integrantes, consubstanciado por fatores como o 

conhecimento mútuo, confiança, incorporação pessoal dos objetivos e assimilação das regras 

e comportamento do grupo. Este, por sua vez, pressiona os indivíduos no sentido de deles 

obter uniformidade de comportamento. 

 

Alguns depoimentos prestados por funcionários de ambas as organizações mostraram haver 

aqueles que julgavam pertencer a grupos coesos. A maior parte, todavia, não assegurou 

existirem os fatores acima mencionados, principalmente a confiança e o conhecimento mútuo, 

conforme visto em Lewin (1948 e 1965), Blau e Scott (1970) e Mucchielli (1979). Na 

organização bancária esta situação é explícita: 
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Não conheço e não confio nos integrantes do meu grupo. Venho de uma outra 
empresa e a situação era idêntica. Todos querem puxar o seu tapete. Procuro me 
proteger para não cair (GPC). 
Conheço o suficiente os colegas da minha equipe de trabalho para não esperar 
deles mais do que possam dar (TPR). 
 

Na federação de indústrias, o processo parece ser mais velado, nas palavras de um gerente 

com longo tempo de empresa (GPL): 

 

Tenho bom conhecimento e confiança nos colegas que trabalham aqui há muitos 
anos, de antes do novo modelo de gestão, pois estamos juntos neste barco.  Os que 
vieram depois prefiro não comentar, pois não saberia responder. 
 

O grupo possui, também, sua fala dominante, sua ideologia, que é fruto do pensamento de 

alguns, assimilados pela maioria. Os que são conformam são bem aceitos, assim como os que 

alternam concordância e discordância, que são tolerados. Os que rejeitam recorrentemente o 

discurso grupal são expulsos.  

 

Outro técnico da federação de indústrias demonstra grande aptidão para trabalhar em equipes 

(TPC): 

 

Eu me sinto bem trabalhando em equipe, gosto mesmo de trabalhar com os outros, 
principalmente de possuem conhecimentos diferentes dos meus. 
 

O depoimento de um gerente da federação de indústrias apresenta certa ambigüidade e merece 

destaque (GPC): 

 

Acredito que o conhecimento organizacional possa ser gerido a partir da 
manutenção de equipes simultaneamente coesas e caóticas. Ambos os estágios são 
programados e implementados pelo líder, conforme sinta a necessidade de união ou 
conflito entre os integrantes. 
 

Trata-se de um visão singular, apresentada por um gerente sênior com grande entendimento e 

domínio do grupo. Manipular as pessoas para que cooperem ou conflitem conforme as 

circunstâncias pode gerar resultados imprevisíveis.  Trata-se de uma tentativa, ainda que não 

percebida, de equilibrar binário competir – cooperar. 

 

 



 139

7.2.5 Conflito de interesses 
 

Fruto da luta perpétua que travam a competição, a individualidade e a liberdade de expressão, 

por um lado, e a cooperação, a conformidade e inibição dos sentimentos, por outro, 

respectivamente. 

 

Os conflitos surgem a todo momento nas organizações, pois os interesses são divergentes 

simplesmente pelo fato de que, a exemplo da economia, os recursos são escassos e as 

necessidades, ilimitadas. A competição afronta a cooperação em ambas as organizações, com 

maior destaque no banco de varejo. O depoimento de um profissional do banco de varejo 

reflete fielmente o pensamento de diversos autores cujas teorias foram pesquisadas 

(ENRIQUEZ, 1997; HEARN, 1955; MORGAN, 1996; SCHUTZ, 1978): 

 

Procuro cumprir a minha meta, superando-a, se possível, para ficar bem na foto. 
Gosto de competir e ficar na frente dos outros. Ninguém coopera comigo, não vejo 
porque cooperar com os adversários (GPR). 

 

Este profissional parece ter assimilado o desejo da organização no sentido da competição 

plena entre os gerentes, pois esta conduta estimula os membros da equipe a produzirem mais. 

Partilhando do enfoque dos autores mencionados, a fala de um técnico da federação de 

indústrias começa encorajadora e finaliza com certo desânimo: 

 

Eu sou pelo compartilhamento, sempre. É da minha natureza. Gosto de cooperar 
com os colegas de trabalho, pois acredito que a empresa precisa desta conduta 
para ser melhor a cada dia. Reconheço, contudo, que pertenço a uma minoria 
(TPC).  
 

A conformidade dos indivíduos faz o grupo aceitá-los melhor, mas embota a capacidade de o 

grupo criar, segundo um gerente da federação de indústrias (GSR): 

 

Os que se conformam são melhor aceitos nos grupos, pois não discutem as 
estratégias adotadas pelos líderes. Quem perde é o time pois a ausência do debate 
compromete o ato criativo. Enfim, se você pensa diferente e não encontra espaço 
para expor suas idéias, melhor deixar o time e formar outro.  
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Reaparece aqui o binário individualidade – conformidade, confirmando a primazia do 

segundo em relação ao primeiro. As organizações pesquisadas parecem preferir menos 

criatividade que repetição, no que diz respeito à atividade dos técnicos e gerentes.  

 

Outro técnico da federação de indústrias levanta um ponto que merece destaque. Segundo ele, 

muitos dos grupos dos quais participa são formados exclusivamente para validar algo já 

anteriormente deliberado pela alta administração. Trata-se, na verdade, de uma simulação 

(TPC): 

 
A organização faz de conta que está pedindo nossa opinião e nós fazemos de conta 
que a damos. O motivo que levou à reunião do grupo já está definido, nada 
podemos fazer para mudar o curso dos acontecimentos.  
 

E ele vai além na exposição dos sentimentos que afloram nos indivíduos participantes: 

 

Isto gera uma frustração enorme, pois somos todos ali profissionais, identificamos 
erros e omissões que deveriam ser corrigidos, mas somos impedidos sequer de 
manifestar oficialmente nosso entendimento. 
 

Neste caso, a fala dos indivíduos possui interesses específicos: preservar o emprego. Poder-

se-ia atestar o surgimento do binário liberdade de expressão – inibição dos sentimentos, na 

medida em que os indivíduos sentem-se constrangidos em comunicar o que efetivamente 

pensam e de expressar suas emoções. 

 

Percebe-se que, neste momento, o grupo firma-se coeso, e o elo de união das pessoas foi 

exatamente o sentimento de frustração que se apoderou de todos, enquanto time. Confirma-se 

aqui, então, o pensamento de Hearn, que contrapõe a liberdade de expressão com a inibição 

dos sentimentos (HEARN, 1955 apud LUFT, 1972). 

 

Em estudo sobre os sentimentos e as supostas resistências à mudança organizacional, Vergara 

e Silva (2003) desvendaram o desejo dos indivíduos de ter e expressar emoções e que 

compartilhar com os outros possibilita aos indivíduos sua constituição como sujeitos e atores 

conscientes e a reconstituição de suas identidades no contexto organizacional (2003: 20). 

 

Do ponto de vista dos profissionais do banco de varejo, o sentimento se repete, até se 

intensifica, levando à superconformidade, utilizando termo proposto por Boulding (1953): 
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Não há o que mudar por aqui. O trabalho e o melhor método para realizá-lo já 

estão definidos, resta seguir. Não vou discutir as determinações da diretoria (TPR). 

 

 

7.2.6 Nível da tarefa (refinamento) versus nível dinâmico 

(primitivismo)  
 

No nível da tarefa o grupo valoriza a cooperação para o aprendizado e no nível primitivo o 

grupo se mantém avesso ao aprendizado. Isto tudo para não questionar pressupostos e 

comportamentos internalizados. 

 

Sobre este aspecto, vale observar o comentário de um gerente sênior da federação de 

indústrias, que reproduz o pensamento de Bion (1961): 

 

Nossos grupos de trabalho costumam agir com grande assertividade, apesar de 
demonstrarem certa ambigüidade: ora estão altamente motivados com a tarefa, ora 
estão desinteressados e nada funciona (GSR).  
 

O que se percebeu a respeito da fala deste gerente é que os grupos iniciam a tarefa a partir da 

definição dos objetivos a atingir, passando pela escolha entre as alternativas levantadas e sua 

efetiva implementação. Segue-se, então, um momento de enfraquecimento dos laços que 

unem os indivíduos, seja pelo sentimento de missão cumprida, seja pelo próprio desgaste dos 

relacionamentos interpessoais. Esta visão difere, portanto, do conteúdo da variável, que 

determina a aversão ao aprendizado unicamente para não se questionar pressupostos 

internalizados (VERGARA, 2005a). 

 

Outro gerente manifestou o seguinte pensamento para explicar o porquê de os grupos agirem 

ora assertivamente, ora desinteressadamente (GPR): 

 

Há gestores mal-educados, que subtraem dos outros a vontade de compartilhar. 
Quando estes estão em maioria, o grupo retrocede. 

 

Este gerente traz para si a responsabilidade de fazer o grupo avançar ou não, em função da 

conduta que assume perante os indivíduos. 
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A fala de um gerente do banco de varejo aproximou-se mais de um contexto onde as relações 

operam entre os integrantes da equipe (GPC): 

 

Muitas idéias são rejeitadas pelo meu grupo de trabalho antes sequer de serem 
discutidas, ou seja, não há discussão. Parece que já se conhece a melhor forma de 
atuar e nada pode ser melhor. 
 

Pode surgir aqui o fenômeno da alienação, proposto por Etzioni (1961), não apenas como 

fruto do desinteresse do funcionário pelo seu grupo de trabalho, mas, principalmente, pela 

organização em si. Nesta hipótese, as preferências dos trabalhadores não são toleradas. 

 

A partir daí, recrudescem os sentimentos de impotência e insignificância que conduziram à 

alienação dos funcionários perante si mesmos e perante a organização, segundo teoria de 

Fromm (1958). 

 

 

7.2.7 Liderança 
 

Responsável pela direção do grupo aos seus objetivos, ajudando-o a definir as metas que 

devem ser percorridas para que os fins sejam alcançados. Ela deveria intensificar a coesão, 

mas não parece assim agir, em ambas as organizações.  

 

Um técnico da federação de indústrias mostra o seu desencanto com a liderança (TPC): 

 

O papel de um líder gestor é formar, desenvolver os profissionais do seu time. Deve 
haver cobrança, mas também apoio e parceria. Muito poucos agem assim.  
 

Um gerente da mesma empresa, por sua vez, evidencia preocupação com uma liderança eficaz 

(GPR): 

 

Repassar a visão senior da organização, melhorar os processos de trabalho e 
desenvolver as equipes são as atividades onde invisto a maior parte do meu tempo. 
Arriscaria dizer que, entre elas, a última é a mais importante, pois é ali onde se 
ganha ou se perde o jogo. 
 

Quando confrontado com a relação entre liderança e GC, este gerente disse: 
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O conhecimento pode ser gerido pelas organizações, especialmente no 
“microuniverso”, no âmbito das equipes de trabalho. No “macrouniverso”, a GC 
pode ocorrer como fruto de uma diretriz. Mas esta não é suficiente, depende 
fortemente da ação do líder. 
 

Outro técnico da federação de indústrias imagina ser necessário a presença de um líder nos 

grupos de trabalho da organização (TPC), confirmado os estudos de diversos autores 

(BENNIS, 1972; BLAU & SCOTT, 1970; FRENCH & SNYDER, 1959): 

 

Em um grupo as pessoas precisam interagir, independentemente do grau de 
conhecimento que possuam. O líder possui o papel de zelar pela interação, pois as 
pessoas pensam de forma diferente e um norte precisa ser definido. 

 

No banco de varejo, a liderança é vista com reserva, pois não se evidencia preocupação do 

líder com a formação das pessoas, o que confirma Bennis (1972): 

: 

Aprendi em um curso a diferença entre líder e chefe está na ênfase que o primeiro 
coloca nas pessoas, enquanto o segundo enfatiza a tarefa. Assim, o líder orienta, o 
chefe exige. O líder influencia, o chefe manda. O líder encoraja, o chefe quer ver o 
resultado. Desde que estou no banco, só conheci o segundo. Não acredito que 
exista o primeiro, pois as pessoas se preocupam consigo próprias, ainda mais um 
chefe (TPR). 
 

Em que pese a contundência deste depoimento, outros foram encontrados, em pequena 

proporção decerto, demonstrando, contudo, haver, sim, líderes preocupados em desenvolver 

times de trabalho, que se utilizam de métodos menos autoritários e mais participativos, 

alinhando-se ao pensamento de diversos autores (BLAU & SCOTT, 1970; FRENCH & 

SNYDER, 1959; LEWIN, 1965; LEWIN, LIPPITT e WHITE, 1939, LIPPITT, 1940; 

LIPPITT e WHITE, 1943): 

  

Temos um líder excepcional no comando da agência: ensina, orienta e encoraja. 
Nossos resultados superiores são decorrentes do clima positivo que vivenciamos. 
(TPC). 
 

Este é o tipo de líder a que os indivíduos chamam líder servidor. Ele cria para si próprio a 

missão de criar condições para que seus subordinados consigam desempenhar bem suas 

tarefas, realizando-se quando isto acontece. 
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7.2.8 Autoridade 
 

Trata-se de uma concordância voluntária dos subordinados com as diretrizes de seu superior 

hierárquico. Ela pode ser formal, quando legitimada institucionalmente por contratos e 

ideologias e por restrições sociais que exigem obediência. Pode ser informal, quando 

legitimada pelos valores que um grupo associa a seu superior, amparado que está pela 

lealdade que consegue nos membros da equipe inspirar. 

 

Na federação de indústrias, percebeu-se importante peso do nível gerencial, para efeito de 

autoridade concedida (TPC): 

 

O gerente é quem manda aqui, todos seguem suas determinações, pois acreditam 
que ele é o mais competente para dizer o que deve e o que não deve ser feito. 
Muitos gerentes possuem longa experiência na empresa, o que legitima suas 
decisões. 

 

Aqui está subentendido é o peso da hierarquia formal. Mesmo que alguém discorde do ponto 

de vista do gerente, sua opinião é respeitada e implementada. 

 

No banco de varejo, a autoridade apresentou-se como formal, apesar de haver se mostrado 

igualmente informal, principalmente quando o grupo valida a capacidade do gestor e deposita 

lealdade na relação. Geralmente isto ocorre quando o estilo de gestão é participativo, 

democrático. Depoimentos representativos das duas correntes foram obtidos e abaixo 

transcritos: 

 

Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aqui é assim, infelizmente. Tenho que 
obedecer ao meu gerente, mesmo achando-o pouco preparado para comandar. 
Reclamei muito do gerente anterior, mal sabia que estava melhor com ele, ou seja, 
as coisas sempre podem piorar (TJR). 
 

Meu gerente é o máximo. Dá apoio, orienta, compreende as dificuldades e está 
sempre nos animando. Isto não significa não cobre, pelo contrário, cobra até mais 
que os outros. Mas de uma forma diferente, que nos faz ver a importância de bater 
a meta. Acho que todos do time fazem o impossível para que ele fique bem. Fazem 
porque é ele e não outro (TPR). 

 

Estes discursos confirmaram as análises de Blau e Scott (1970), a respeito da lealdade dos 

subordinados como fator de estabelecimento de uma autoridade informal eficiente e com 
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maior capacidade de influenciar a conduta dos indivíduos que supervisionam, e de French e 

Snyder (1959), que concluíram pela existência de uma relação direta entre aceitação do líder 

pelo grupo e sua tentativa de influenciá-los com mais sucesso.  

 

A desconstrução destas falas revela um método de gestão coercitivo na primeira e um método 

liberal na segunda: é o confronto entre competição e inibição dos sentimentos versus 

cooperação e liberdade de expressão, respectivamente. 

 

Outro gerente da federação de indústrias pensa ser importante o gestor buscar o nivelamento 

com seus subordinados, independentemente da autoridade que disponha sobre eles (GPC): 

 

O líder precisa se nivelar ao subordinado, falar de igual para igual, colocar-se no 
lugar do comandado e perceber suas dificuldades. 

 

Contudo, este mesmo gerente comenta sobre a dificuldade para que isto ocorra: 

 

É difícil para um gestor colocar-se no lugar do subordinado. O motivo disto pode 
ser a insegurança, em parecer fraco aos olhos dos pares e dos demais integrantes 
da equipe.  
 

 

7.2.9 Poder, dominação e coerção 
 

Em uma relação social poder e dominação são a imposição de uma vontade específica, contra 

a vontade de outrem, conduzindo o comportamento alheio e obtendo sua obediência, com ou 

sem disciplina ou resistência.  A coerção refere-se à aplicação de sanções e punições que 

assegurem o cumprimento das determinações do mando. 

 

Esta variável reúne considerável volume de informações colhidas em diversos depoimentos. 

Parece haver, de fato, forte interligação entre poder/dominação e compartilhamento. 

 

Um técnico da federação de indústrias disse, a respeito deste tema, o que segue: 

 

A nossa organização apresenta atualmente uma situação paradoxal: de um lado 
temos uma ampla gama de instrumentos que favorecem a GC, como intranet, portal 
corporativo repleto de informações e treinamentos à distância; por outro, subsiste 
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uma estrutura de poder arcaica por parte da maioria dos gestores, que controlam o 
que pode ser veiculado e a quem se destine (TPC). 
 

Outro exemplo do discurso velado: fica escondido o controle, o poder arcaico que mina a 

criatividade, principalmente dos funcionários mais jovens. 

 

A insatisfação deste técnico está no fato de que, apesar de contar com ferramentas de 

comunicação poderosas, não possui a liberdade de enviar mensagens diretamente a outros 

gerentes da organização sem primeiramente consultar o seu superior imediato. Este fato 

ilustra a relação de poder estudada por autores como Blau e Scott (1970), Enriquez (1997) e 

Pagès et al (1987). 

 

Esta conduta reflete o posicionamento individual de um gerente, não havendo qualquer 

orientação da alta gerência da organização neste sentido. De fato, não há regra escrita que 

determine tal comportamento, entretanto, a prática é largamente difundida entre os gestores 

mais antigos da organização. 

 

Segundo o técnico entrevistado, estes profissionais ressentem-se do novo modelo de gestão, 

aparentemente mais democrático, cercando-se de procedimentos que acreditam preservar o 

poder anteriormente possuído.  

 

No final das contas, o que fica o seguinte, nas palavras do mesmo técnico: 

 

Eu sempre procurava trocar informações, conhecimentos, discutir assuntos da 
minha área (meio-ambiente) com gerentes de outros departamentos. Fui 
repreendido formalmente pelo meu gerente, dizendo-me ele que, se desejasse enviar 
mensagens a outros gerentes, que as enviasse primeiramente a ele. Sabe o que fiz? 
Passei a enviar as mensagens por intermédio de terceiros, mas não pelo meu 
gerente, que nada iria agregar ao processo. 
 

Surge aqui um forte obstáculo ao compartilhamento do conhecimento, primeiramente pela 

conduta exclusivista adotada pelo técnico, que se priva de receber orientações do gerente 

imediato. Este, por sua vez, fica sem saber o que está “acontecendo” na sua gerência. 

 

Outro gerente da federação de indústrias manifesta o que pensa do poder e dominação (GPC): 
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O poder pessoal é fruto da capacidade de influenciar, da competência individual e 
do charme. Ele pode ser positivo ou negativo. Eu penso que as organizações de 
hoje dizem valorizar mais o poder pessoal positivo, mas geralmente são os que 
apresentam poder pessoal negativo que crescem profissionalmente. 
 

Esta opinião revela a crença em um modelo de gestão autoritário como trampolim para 

alcance de metas arrojadas e, em conseqüência, crescimento para postos mais importantes na 

hierarquia organizacional, contrariando as pesquisas de Lewin (1965), Lewin, Lippitt e White 

(1939), Lippitt (1940), Lippitt e White (1943), Blau e Scott (1970), Bennis (1972), French e 

Snyder (1959), que demonstraram mais eficiência e melhor relacionamento interpessoal nos 

modelos de gestão menos autoritários. 

 

Se as organizações valorizam o poder pessoal negativo, falar de cooperação pode parecer um 

discurso estéril, prevalecendo a dimensão competitiva das pessoas e dos grupos. 

 

 

7.3 Variáveis do indivíduo 
 

7.3.1 Necessidade de inclusão, controle, afeição, compreensão e de 

relacionamento interpessoal 
 

O indivíduo quer sentir-se considerado pelo outro, quer amar e ser amado. Suas crenças e 

valores pessoais fazem parte de si e não devem ser empecilho para sua compreensão como 

indivíduo dotado de valor. O relacionamento pessoal requer, também, uma conduta que 

minimize os mecanismos de defesa. 

 

Em relação a esta variável a pesquisa encontrou diversos depoimentos que a reforçam, como o 

do gerente da federação de indústrias que segue (GSR): 

 

As organizações cumprem o papel fundamental de tangibilizar para o funcionário o 
sentimento de pertencimento a um grupo, de constituir-se em cidadão que participa 
e que constrói.  
 

Na visão deste gerente, a organização é feita de pessoas, cabendo a elas, portanto, criar 

condições para que o papel tangibilizador aconteça. Sua visão prossegue: 
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É o C.E.O. (chief executive officer) quem deve estabelecer a disseminação do 
conhecimento. O processo começa nele. A partir daí, os mentores entram em ação: 
todos nós precisamos mais de mentores que de treinadores. Mentor, você me faz 
sonhar! Treinador, você me ensinou algumas técnicas! 
 

E acrescenta: 

 

Mentoria é um processo que ajuda a criar a visão a partir dos olhos do discípulo. 
Treinar é transmitir a visão do treinador, fazendo com que o discípulo veja pelos 
olhos de outrem. 

 

 

7.3.2 Vontade versus disponibilidade 
 

Quando alguém age pelo fato de estar convencido da propriedade e oportunidade da ação e 

quando as circunstâncias oferecem condições de acessibilidade e tempo ao executante da 

ação.  

 

A fala de uma técnica da federação de indústrias mostra todo seu desencanto (TPC): 

 

Eu perco totalmente a vontade de colaborar quando não me sinto valorizada pelo 
meu chefe. Nestas condições, fica difícil compartilhar informação, o que dizer de 
compartilhar conhecimento? 
 

Por outro lado, o discurso de um gerente desta empresa traz o debate para a motivação interna 

de cada um (GPR): 

 

Este negócio de ter vontade ou tempo para compartilhar é fruto da chama interna 
que cada um carrega ou não, no seu trabalho. Quando ela existe e é forte, tudo é 
possível. Há vontade e tempo para compartilhar. Se não existe, tudo será desculpa 
para não compartilhar. 
 

Outro técnico concorda com o fundamento que embasa este ponto de vista, expressando sua 

opinião de outra forma, contudo (TPC): 

 

Quando preciso de um favor de um colega, peço-o ao mais ocupado de todos, pois 
sei que ele encontrará um tempinho para me ajudar. Jamais peço ao que está a toa, 
pois este é preguiçoso mesmo! 
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Estas falas guardam proximidade com os achados de Mayo (1933), Castoriadis (1974) e 

Enriquez (1997), autores que aprofundaram o conhecimento a respeito das relações de auxílio 

e cooperação em grupos informais. 

 

Um gerente da federação utiliza-se de metáfora para expressar o que entende por vontade de 

compartilhar (GSR): 

 

A vontade de compartilhar requer que as pessoas abram brechas nas suas 
engrenagens para que as engrenagens dos colegas possam acoplar. É um fenômeno 
complexo, que pressupõe desprendimento e arrefecimento dos mecanismos de 
defesa. Não é fácil mesmo! 
 

Note-se nesta fala a confirmação das teorias vistas em Schutz (1978). 

 

 

7.3.3 Ação esposada versus ação em uso 
 

Diz a literatura científica pesquisada que as pessoas normalmente não percebem as regras que 

utilizam para planejar seu comportamento, bem como para compreender o comportamento 

alheio. Pode divergir em muito, portanto, o discurso supostamente adotado da ação 

efetivamente praticada. Alguns de nossos entrevistados confirmaram este fato. 

 

Primeiramente, veja-se o depoimento do técnico bancário, responsável pelo relacionamento 

como clientes pessoa física (TJR): 

 

Meu gerente diz uma coisa e faz outra, diminuindo muito o nível de confiança que 
tenho nele. Mas isto é assim como todos aqui, até eu mesmo devo agir assim, 
algumas vezes sem perceber. 
 

O gerente mencionado, por sua vez, procura mostrar-se firme quando se trata de falar e agir 

(GJC): 

 

Procuro ser transparente com meus subordinados, dizendo a cada um o que espero 
deles. O jogo é aberto, sem rodeios.Gostaria que meu chefe também agisse assim 
comigo, mas não confio muito no que ele diz. 
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Até que ponto o discurso do gerente é verdadeiro? Até que ponto pode ser verdadeiro? Há 

coisas que não devem ou não podem ser ditas... 

 

Parece mesmo que os indivíduos não percebem as regras de seu comportamento, pois a crítica 

é sempre direcionada para a chefia imediata, independentemente do nível hierárquico do 

profissional. Parece, inclusive, ser mesmo inconsciente o “paradoxo da ação”, pois o 

indivíduo, notadamente o ocupante de cargo gerencial9, reproduz o discurso da organização, 

evidenciando ter assimilado o significado que sua empresa pretendia determinar, abstendo-se, 

todavia, de praticar as ações estruturalmente necessárias à confirmação do discurso, e do 

significado que preconiza. 

 

Outros, porém, mostraram-se menos ingênuos, a exemplo do funcionário bancário, 

responsável por contas de clientes pessoa jurídica (TJC): 

 

Já percebi que o negócio é fingir que vou para um lado e pular para o outro, se eu 
quiser ter destaque entre os demais técnicos da área. Tem muita torcida contra e o 
melhor é não revelar a minha estratégia. 
 

Esta postura é mesmo incentivada por alguns gerentes, entre os quais aquele a quem o técnico 

acima se reporta (GJC): 

 

Cada um do meu time deve saber de si, criando mecanismos para competir e vencer 
no grupo. Desta forma, o resultado coletivo é maximizado, pois todos contribuirão 
simultaneamente. 
 

Talvez este gerente não conheça as conclusões dos estudos de Lippitt (1940) e de Lippitt e 

White (1943), a respeito dos malefícios trazidos por um ambiente de trabalho autocrático e 

pouco cooperativo, quando se discute produtividade e resultado. 

 

Os depoimentos mostram que há, de fato, entre ação esposada e ação em uso, confirmando as 

teorias de Argyris (2000), mas permitindo a possibilidade de esta conduta ser intencional e 

não apenas acidental. 

                                                
9 Cargo gerencial é aquele, para efeito de conceituação neste trabalho, que possui um determinado 
número de subordinados, a quem orienta e controla o trabalho realizado. Esta definição permite que o 
discurso enunciado por determinado ocupante de cargo gerencial seja posteriormente comparado ao 
depoimento de alguns de seus subordinados, identificando se há convergência entre o que é dito e o 
que é praticado.  
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7.3.4 Preservação do controle, maximização de vitórias e 

minimização de derrotas 
 

Há uma tendência humana universal no sentido de planejar regularmente as próprias ações de 

acordo com alguns valores básicos como os do enunciado, decorrentes da luta pela 

manutenção do espaço e poder conquistados. A este respeito, alguns depoimentos de 

profissionais do banco de varejo ilustram o ponto: 

 

Quando marco um “gol de placa”, isto é, quando faço um grande negócio, é muito 
importante divulgar para todos na empresa, pois o que não é visto não vale de 
nada. Não basta ser bom, tem que parecer bom. Tem que usar a vitória como 
trampolim para vôos mais altos (TJR). 
 

Este parece ser um discurso que não avança rumo ao compartilhamento, pois sua intenção 

primeira é enaltecer o feito de alguém, para impressionar e intimidar o grupo. 

 

Por outro lado, quando as coisas não funcionam tal qual desejado, os profissionais do banco 

de varejo fazem de tudo para minimizar o impacto negativo: 

 

Aprender com os erros dos outros é bom sim, mas eu não ensino ninguém desse 
jeito. Sabe por quê? Porque eu não deixo que meus erros saiam por aí a fora, para 
todo mundo me criticar. Se puder, fico quietinho e jogo o problema para bem longe 
de mim (TPL). 
 

Os erros ficam, então, escondidos, suprimidos, e tal prática impede que se aprenda com eles. 

 

Como pensar no compartilhamento do conhecimento em uma empresa onde os indivíduos 

mascaram seus erros e se privam de aprender por meio de melhores práticas, confirmando a 

teoria de Argyris (2000) sobre a maximização de vitórias e minimização de derrotas? 
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8 Conclusão 
 

A GC é definida como um processo sistemático de captura, organização, análise e 

compartilhamento do conhecimento, colocado em prática por determinada organização, com o 

intuito de alcançar seus objetivos corporativos. 

A pesquisa sobre comportamento tem avançado no estudo dos modelos de aprendizagem e 

dos métodos de mensuração do capital intelectual e dos ativos intangíveis, mas ainda são 

escassos os estudos que avaliam a participação dos trabalhadores, sua vontade ou 

disponibilidade para compartilhar conhecimento.  

Sendo o ato de compartilhar conhecimento um dos pré-requisitos importantes para os 

processos de GC, na esfera de recursos humanos, interessou pesquisar se ele acontece, bem 

como que incentivos ou apoio as organizações oferecem para incentivá-lo entre seus 

funcionários. Do ponto de vista individual, também careceu desvendar que motivos os 

trabalhadores encontram para compartilhar seu conhecimento com outrem. 

Esta dissertação pretendeu avaliar os projetos de GC nas organizações, avaliando a 

viabilidade de existência de um dos conceitos-chave defendidos pela GC, qual seja o 

compartilhamento do conhecimento entre indivíduos e grupos.  

 

A pesquisa procurou identificar até que ponto se pode corroborar o discurso sobre o 

compartilhamento do conhecimento e sua prática efetiva pelos trabalhadores nas organizações 

atuais, assim como pretendeu discutir a existência, eficiência e eficácia dos mecanismos 

sugeridos pela GC com o propósito de gerar-se o compartilhamento nas organizações. Moveu-

a, portanto, o seguinte problema: O compartilhamento do conhecimento pode ser, de fato, 

praticado nas organizações? Como? Por quê? 

 

Iniciou-se a investigação com a análise dos elementos de constituição da GC a partir de dois 

enfoques distintos: gestão da informação e partilha do conhecimento, respectivamente, o 

confronto entre conhecimento explícito e o tácito. O primeiro caracteriza-se pela objetividade, 

que implica maior facilidade de absorção, enquanto o segundo se configura em bases 

subjetivas, de difícil transposição. 
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Analisou-se o embate entre a teoria da criação do conhecimento, que advoga a transferência 

entre conhecimento tácito e explícito, e a teoria de gestão do conhecimento, que defende o 

armazenamento, controle e transferência do conhecimento, por meio de instrumental 

tecnológico e informacional. 

 

A partir daí, ênfase foi dada à dimensão psicológica inerente aos processos de 

compartilhamento do conhecimento. As abordagens ao tema enveredaram por dois caminhos 

principais: revisão dos conceitos de dinâmica de grupos e análise dos paradigmas da 

organização formal relacionados ao poder e à competição, que engendram ambientes 

organizacionais competitivos e tensionados. 

 

Em outro estágio, os esforços de sistematização recaíram sobre a construção do significado 

que o discurso organizacional, a favor da existência de pré-condições ao compartilhamento do 

conhecimento, impinge sobre os indivíduos. Quiçá seja um discurso pronto e acabado, que 

desconsidera o sentimento das pessoas, sua vontade ou disponibilidade para compartilhar. 

 

Em seguida, foram explicitadas as pré-condições necessárias para a concretização dos 

processos de compartilhamento do conhecimento e as variáveis relacionadas à organização, 

ao grupo e ao indivíduo, utilizadas como embasamento para o planejamento e execução da 

pesquisa de campo.  

 

Esta, por sua vez, caminhou sobre terreno pós-modernista, servindo-se metodologicamente de 

conceitos como o desconstrucionismo, cujo objetivo é o de quebrar o poder do autor de 

afirmar sua primazia sobre uma narrativa particular, impondo significados sobre o leitor.  

 

Do ponto de vista desconstrucionista, a proposta foi a de enfocar questões de sentido e 

significado, identificando pontos nos quais a linguagem se trai e onde apresenta contradições, 

conferindo maior atenção ao que está subentendido e construindo um posicionamento crítico 

que ultrapassa a  visão funcionalista que predomina nos estudos sobre organizações. 

 

Complementou-se o método com um olhar analítico sobre o discurso. Um discurso que 

domina a cena empresarial ao advogar em favor da GC e fazendo crer ser esta uma disciplina 

cuja implementação depende unicamente da efetividade das ações conduzidas pela empresa, 
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constituindo-se esta em um repositório de conhecimentos para utilização no presente e no 

futuro. 

 

Se a fala pode ser considerada como ação estratégica que visa alcançar determinados 

resultados e relaciona-se a determinados valores e interesses, a análise destes elementos 

permite revelar a importância do papel dos discursos nas instituições com a finalidade de 

elaboração destas estratégias e dos resultados desejados. 

 

Também assevera o discurso estarem equipes e grupos, formais e informais, preparados para a 

permanente troca de informações, para o compartilhamento do conhecimento, 

desconsiderando-se os sentimentos em relação a este movimento, sua vontade ou 

disponibilidade para compartilhar. Admite, igualmente, que as condições ambientais 

necessárias ao compartilhamento do conhecimento estão presentes. 

 

Concluiu-se que a existência de uma cultura voltada ao conhecimento mostrou ser, de fato, 

muito importante para o compartilhamento e transferência de conhecimento entre os 

profissionais. Um ambiente de negócios onde o conhecimento seja valorizado constitui-se em 

fator impulsionador da GC e de seu compartilhamento. Sua existência opera como um pré-

requisito relevante, pois confere a base de credibilidade e legitima os eventuais esforços da 

organização em prol do compartilhamento do conhecimento. 

 

A cultura organizacional que defende explicitamente a necessidade de gerir o conhecimento 

da empresa configura-se, portanto, como essencial para o desenvolvimento das atividades 

relacionadas à GC e ao compartilhamento do conhecimento. Necessária, mas não suficiente, 

contudo. 

 

Ambas as organizações demonstraram, nas palavras de seus gerentes, estarem preocupadas 

com a criação de culturas voltadas ao conhecimento. Suas falas, entretanto, refletem um 

desejo que ainda carece de ações concretas no sentido desta criação, assim como um tempo 

mais dilatado para sua consecução.  

 

O ambiente de negócios na federação de indústrias está mais impregnado pela cultura do 

conhecimento, na medida em que a empresa representa os interesses econômicos de mais de 
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uma centena de sindicatos patronais, cada qual específico de uma área do conhecimento 

industrial. 

 

Assim, é comum o surgimento de cursos, palestras, congressos e encontros científicos 

voltados à aprendizagem e desenvolvimento dos diversos atores do setor. 

 

No banco de varejo não se percebeu grande movimentação neste sentido, estando as equipes 

permanentemente voltadas para a produção de resultados, com curtos períodos de treinamento 

entremeando as operações do dia-a-dia. 

 

Quanto aos incentivos, ambas as organizações pesquisadas não mostraram oferecê-los como 

estratégia para incrementar o compartilhamento do conhecimento entre seus funcionários. 

Nem materiais, nem financeiros. Quanto aos últimos, também não se percebeu desejo em sua 

obtenção, por parte dos funcionários, como eventual estímulo ao compartilhamento, em 

ambas as organizações.  Perguntados sobre a importância de incentivos financeiros para que 

compartilhassem conhecimento, os entrevistados não demonstraram maior interesse. 

 

Algumas gerências seniores asseveraram existir o incentivo, que pareceu, contudo, ser mais 

uma vertente do discurso em favor da GC e do compartilhamento, sem comprovações efetivas 

de sua estruturação.  

 

Em relação ao apoio da alta administração, verificaram-se casos isolados de gerências que 

davam apoio para que suas equipes operassem de forma integrada. Não foram muitos, 

contudo. A tônica percebida foi a de um estilo de gestão autocrático, principalmente no banco 

de varejo. Em algumas áreas da federação de indústrias este estilo também predominou.  

 

Deve-se ter em mente que ambas as empresas possuem um modelo de negócios voltados para 

a obtenção de resultados como meta principal, estando as equipes e suas gerências respectivas 

muito pressionadas para que os atinjam com regularidade. 

 

Talvez como conseqüência do pouco incentivo e da falta de apoio, não se vislumbrou 

motivação individual que levasse os empregados a compartilhar seu conhecimento com 

outrem. As características pessoais dos indivíduos afetam o compartilhamento, pois apesar de 
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possuírem forte necessidade de relacionamento interpessoal, as pessoas tendem a operar de 

forma desconfiada e a não revelar seus interesses ocultos, 

 

Também não se vislumbrou motivação coletiva que embasasse os grupos e equipes de 

trabalho nos processos de interação e compartilhamento do saber entre seus integrantes e entre 

outros grupos. Os aspectos dinâmicos que regem a interação nos grupos contribuem menos 

positiva que negativamente para o compartilhamento. 

 

Curiosa esta conclusão, na medida em que se aceita a tese de que as pessoas desejam 

proximidade, afeição e compreensão. As pessoas e os grupos apresentam características que 

os impulsionariam no sentido do compartilhamento, todavia, ao se agruparem, desmantelam-

se as conexões e impede-se o relacionamento participativo. 

 

Tal se dá, em parte porque as atuais formas de organização, coordenação, execução e controle 

do trabalho (e do trabalhador) não parecem adequadas ao propósito do compartilhamento do 

conhecimento entre indivíduos e grupos, pois privilegiam a competição interna agressiva, a 

luta pelos melhores cargos, a disputa de poder e a escassez de tempo para o desenvolvimento 

das atividades profissionais, todas estas características do modelo burocrático weberiano. 

 

Por estas mesma razões torna-se difícil a aprendizagem em grupo e visão compartilhada, 

presente na teoria que estudou a dinâmica e o pensamento sistêmico. Depreendeu-se das 

entrevistas que parece remota a possibilidade de sua efetivação nas organizações modernas, 

em função de sua estruturação que fortalece a competição e inspira as lutas pelo poder.  

 

Também não pareceram adequadas à consecução de ambientes empresariais para o 

aprendizado em ação, conforme preconizado pelos pensadores que estudaram esta teoria. 

 

Não parece possível o compartilhamento do conhecimento nos momentos em que o grupo está 

avesso à experiência, quando a equipe não deseja questionar pressupostos e comportamentos 

internalizados. Nem quando se sente alienada e negativamente envolvida. De fato, as 

entrevistas evidenciaram que, nestes momentos, ocorre um efeito oposto ao 

compartilhamento, ou seja, os indivíduos fecham-se em suas convicções, não permitindo 

brechas para novos aprendizados.  
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A alienação e o envolvimento negativo intensificam enormemente a oposição, pois os 

indivíduos sentem-se diminuídos em sua capacidade de contribuir, chegando muitas vezes a 

perder a esperança na modificação do panorama negativo que vislumbram. 

 

Em relação ao processo de gestão do conhecimento como um continuum entre geração, 

integração e partilha do conhecimento, respectivamente inovação, relacionamento 

explícito/tácito e socialização, também não se verificou a transferência de conhecimento 

explícito entre indivíduos, nas organizações pesquisadas, muito menos, portanto, a 

transferência entre tácito e explícito. Também não se verificou a partilha/socialização do 

conhecimento. 

 

Na teoria estudada, o dirigente empresarial que desejar transformar o ambiente de trabalho no 

sentido de criação de um espaço para compartilhamento, favorecendo o aprendizado, deve se 

despir dos anseios de poder e autoridade, colocando-se como apenas mais um integrante da 

equipe. Os depoimentos dos entrevistados, em especial aqueles de subordinados, confrontados 

com os de seus líderes, em geral, não mostraram este desprendimento, por parte da gerência. 

Pelo contrário, aquele que assume uma posição de chefia passa a internalizar condutas 

pessoais distintas das que anteriormente mantinha, com colegas do grupo a que pertencia. 

 

Parece ser muito difícil para o gerente flexibilizar condutas formais com informais, 

balanceando o quantum de autoridade do cargo que ocupa com o estoque emocional que 

precisa dispor para equilibrar tensões naturais na conduta dos indivíduos e dos grupos. 

 

Também se afigura difícil o compartilhamento do conhecimento nos momentos em que os 

indivíduos agem de forma não convencional, quando prevalece o individualismo (e não a 

individualidade), que provoca reações hostis, fruto da dimensão anti-social e baseada em 

poder, controle e competição. O individualismo embota o questionamento e a autocrítica a 

respeito de ações e omissões, desorientando os indivíduos com relação à integridade de suas 

condutas. 

 

Pouco provável é a possibilidade de funcionamento de um modelo como o oriental nas 

organizações ocidentais, fortemente motivadas pela competição, externa e interna, e pela 

disputa de poder. As equipes e grupos de trabalho mostraram estar em um estágio muito 

anterior no curso da implementação de uma dinâmica como a desenvolvida no oriente.  
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O papel da organização na mudança de comportamento e de vontade do indivíduo é 

fundamental. Há um grande impacto das ações da alta administração e da liderança no 

relacionamento interpessoal, que implica alterações de vontade, comportamento e 

disponibilidade. 

 

A estruturação do trabalho nos moldes das organizações formais tende a provocar alienação 

no trabalhador, dificilmente assegurando ao indivíduo a satisfação das necessidades 

interpessoais básicas. Igualmente difícil é garantir o compartilhamento do conhecimento entre 

indivíduos que se sentem impotentes e insignificantes. 

 

A teoria esposada funciona como o arcabouço de construção do discurso dominante das 

organizações, no sentido de abrigar a existência de um compartilhamento do conhecimento, 

ao mesmo tempo em que a teoria em uso o desconstrói. 

 

Não se pode afirmar que o compartilhamento do conhecimento seja possível em grupos que 

não operam em equilíbrio e não minimizam a existência de mecanismos de defesa entre seus 

integrantes. Não seria possível então admitir, nestes grupos, o compartilhamento do 

conhecimento entre seus componentes.  

 

Por outro lado, a solidariedade que emerge nos grupos no sentido de sustentar a produção e a 

luta diária favorece o compartilhamento do conhecimento. Esta solidariedade incrementa-se 

com a confiança, atributo de valor inestimável para as organizações e líderes que desejam 

praticar o compartilhamento do conhecimento. 

 

Pode-se concluir que a coesão no grupo, assim como a aceitação de propósitos comuns, 

engendra uma instância de participação voltada à consecução dos objetivos, neste caso, a 

partilha do conhecimento. Parece ser possível, nestas condições, a formação de um ambiente 

mais propício à partilha.  

 

Em um ambiente coeso, as equipes operam solidárias, com seus membros tendo a consciência 

de a ele pertencer. A distância entre líderes e liderados fica minorada pelo sentimento coletivo 

de ambos em relação ao senso de valores. 
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Por outro lado, se as condições de trabalho nas organizações modernas estiverem calcadas, 

prioritariamente, pelo incentivo à concorrência e competição entre empregados, difícil 

imaginar a coesão dos grupos e, em conseqüência, o compartilhamento do conhecimento. 

 

As entrevistas confirmaram que as pessoas, quando entregues a si mesmas, sem coordenação 

ou liderança, não atuam em grupo de forma democrática. Nestas circunstâncias, necessário se 

faz, portanto, um processo de aprendizagem. Pré-requisito ao compartilhamento do 

conhecimento seria o papel da liderança na aprendizagem da democracia. 

 

Por outro lado, a autocracia pode ser imposta a uma pessoa, não acontecendo o mesmo com a 

democracia, pois esta requer aprendizado por meio de um processo participativo, voluntário e 

responsável. Os indivíduos não parecem dispostos a compartilhar seu conhecimento 

trabalhando em ambientes autocráticos. Compartilhar conhecimento requer participação 

voluntária e responsável. 

 

A necessidade de persuasão pode ser enfatizada quando as escolhas e as decisões são feitas 

pelo grupo, mas o líder deve realizar seu papel de comando. Não impõe, mas deve criar 

condições para a harmonia do grupo. As características de persuasão e influência que devem 

nortear a ação do líder democrático são percebidas neste momento. Parece ter este indivíduo 

mais chances de obter o compartilhamento do saber entre os integrantes de sua equipe, sendo 

esta uma condição sine-qua-non para a criação de um ambiente de participação voluntária e 

responsável. 

 

São remotas as possibilidades de compartilhamento do conhecimento em grupos nos quais 

impere o conflito. Estas são palavras que trazem dúvidas a respeito da efetividade dos grupos, 

usualmente estimulados e incentivados pelas práticas organizacionais e por meio do discurso 

dominante apregoado nas empresas. É difícil avaliar a possibilidade de um compartilhamento 

do conhecimento nos grupos formados em organizações que atuem de forma ambivalente. 

 

Assim como no conflito, não parece possível pensar no compartilhamento do conhecimento 

em um ambiente permanentemente controlado, no qual o indivíduo é excessivamente 

observado, assemelhando-se ao Panóptico criado por Bentham. 
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Se os indivíduos permanecem no trabalho pela ânsia de poder, mas se verifica que este possui 

um quantum não variável, não seria lógico supor a existência de condições propícias ao 

compartilhamento do conhecimento, nas organizações, isto é, não estariam os indivíduos 

desejosos e disponíveis para compartilhar conhecimento. As organizações valorizam 

diariamente a necessidade de obtenção de sucesso, de crescimento profissional por meio da 

promoção a cargos de maior importância. A luta por possuir mais poder acaba afastando a 

plausibilidade do compartilhamento. 

 

Em outras palavras, se não há condições de estabelecimento de relações de cooperação 

verdadeiras, se a organização limita a cooperação entre trabalhadores e incentiva conflitos e a 

competição individual, impedindo, igualmente, a libertação dos trabalhadores em relação à 

dominação que os aliena, difícil aceitar a probabilidade, ou mesmo a possibilidade, de 

ocorrência de um compartilhamento do conhecimento nas organizações. 

 

Confirmando a teoria, não pareceu possível imaginar um grupo de chefes ou diretores, de 

mesmo nível, compartilhando o conhecimento que possuem, permanentemente. O mesmo 

comportamento se poderia esperar entre chefes e subordinados. Esta percepção mostrou-se 

particularmente forte na confrontação das falas dos gerentes e de seus subordinados diretos. 

 

Com relação aos círculos de qualidade, não se pode concluir, no Brasil, a respeito de sua 

efetividade, assim como as tensões resultantes do embate entre as práticas locais e as 

internacionais, especialmente aquelas pautadas por um modelo subjetivo de apropriação do 

conhecimento, tal qual o desenvolvido no oriente. Não pareceu haver facilidade para 

desenvolvimento dos círculos e de participação mais intensa entre empregados e gerência, 

apesar de parecer que tais práticas podem favorecer o compartilhamento do conhecimento. 

 

Não pareceu possível no modelo de trabalho presente nas organizações, especificamente nas 

brasileiras, de qualquer tempo, que os gerentes estejam receptivos a críticas. Aceitando-se o 

argumento, acredita-se na criação de uma organização “que aprende” somente a partir do 

desenvolvimento de uma humildade que permita ouvir críticas com atenção e interesse. 

 

Alterar comportamentos arraigados implica renunciar a vaidades, situação deveras complexa 

nas organizações de hoje e sempre. Se este fato já enseja algum desconforto individual, mais 
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complexo é o fenômeno de grupo, constituído por diversos indivíduos, cada qual carregando 

comportamento próprio, repleto de vaidades e de pensamentos não declarados. 

 

No âmbito das organizações e em vista das questões que a presente pesquisa abordou, o 

binário competir – cooperar constitui-se em um oposto polar, assim como outros binários 

como individualidade – conformidade, liberdade de expressão – inibição dos sentimentos e 

capital humano – capital tecnológico. 

 

Com relação ao primeiro, há um paradoxo pelo fato de as organizações defenderem a 

necessidade do compartilhamento do conhecimento, por um lado, e incentivarem fortemente a 

competição e a luta pelo poder, de outro. Assim, neste ambiente de negócios, a pesquisa de 

campo realizada nas organizações pesquisadas sugeriu a impossibilidade do 

compartilhamento do conhecimento entre os empregados, vez que estes estão 

permanentemente entretidos com as metas de produção e a necessidade de não figurar no 

ranking dos perdedores. 

 

O segundo binário, individualidade – conformidade, cria outro paradoxo relevante nas 

organizações, que apregoam um discurso inflamado em prol do desenvolvimento da 

criatividade dos indivíduos, mas exigem, por outro lado, sua conformação a modelos pré-

concebidos, nos quais o ato criativo parece apenas coadjuvar. 

 

O terceiro binário, liberdade de expressão – inibição dos sentimentos,  mostra o conflito a que 

estão sujeitos os atores organizacionais, na medida em que, instados a liberarem suas idéias, a 

exposição de seus sentimentos fragiliza suas posições no jogo do poder. 

 

O quarto e último binário, capital humano – capital tecnológico, coloca em oposição o 

investimento em máquinas e equipamentos, hardware, e em software, com a ênfase no ser 

humano e sua capacidade criativa. 

 

Enfim, as variáveis de análise construídas para a pesquisa de campo, assim como seus 

resultados, mostraram não ser praticado, por não ser possível, o compartilhamento do 

conhecimento nas organizações pesquisadas. A elas cabe um papel de destaque para o alcance 

deste objetivo, notadamente em relação aos incentivos e apoio da alta gerência. Esta, por sua 

vez, é composta também por indivíduos, que agem conforme as características abordadas na 
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variável referente ao indivíduo, apresentando necessidades de relacionamento, aceitação e 

inclusão, maximização de vitórias, desejos e disponibilidades.  

 

Decorre daí a diversidade de condutas do ser humano, especialmente no ambiente controlado 

de uma organização, que é feita de pessoas e de grupos. Estes, por sua vez, são impactados 

pelos indivíduos que os compõem, assim como pelos interesses em jogo. 

 

Entre as variáveis do grupo, papel dominante pareceu exercer a liderança, como mecanismo 

de afrouxamento das tensões e liberação do potencial humano para o interrelacionamento. 

 

Compartilhar conhecimento em uma organização, portanto, é uma tarefa multifacetada, que 

recebe influências diversas. Aceitar-se o discurso das organizações e acreditar-se que 

compartilhar depende das ações corporativas e que as pessoas estão prontas para o ato é crer 

em uma simplificação de um processo de relacionamento humano cujos primeiros estudos 

remontam a três quartos de século e, ainda hoje, permanecem desafiadores. 

 

Os resultados da pesquisa implicam aceitar os elementos centrais das teorias estudadas, 

principalmente os alicerces da dinâmica de grupos e os relacionamentos entre indivíduos e 

entre grupos, bem como os conceitos que gravitam em torno do conceito-chave poder. Por 

outro lado, implicam questionar a relação paradoxal existente entre o desejo de proximidade 

dos seres humanos e a tênue conexão que os une, no seio dos grupos.  

 

Para a teoria funcionalista, os resultados da pesquisa apresentam interrogações sobre a 

efetividade (ou mesmo plausibilidade) de um compartilhamento de conhecimento nas 

organizações, implicando a necessidade de que seja considerada a participação do indivíduo 

na validação de seus pressupostos e postulados.  

 

Ultrapassar as fronteiras desafiando a sabedoria convencional é o papel principal da pesquisa 

organizacional, que deve procurar libertar-se sempre das amarras dominantes e explorar todos 

os temas que interessem à academia e às organizações, trazendo como eixo mestre a não 

conformação a padrões e pressupostos pré-estabelecidos para forjar novos conceitos e 

abstrações. 
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O pós-modernismo se presta particularmente bem a esta empreitada, em função de sua 

coragem em abordar temas negligenciados, não óbvios, esquecidos, não ditos, controversos, 

paradoxais, representando com mais acurácia o mundo em que se vive, sem medos ou 

esconderijos. 

 

Desta feita, entre os tópicos sugeridos para uma nova agenda de pesquisa está a replicação 

deste estudo em outros tipos de organização ou áreas e setores menos pressionados por metas 

e resultados, bem como avaliar o papel da liderança na transformação dos obstáculos ao 

compartilhamento do conhecimento em alavancas impulsionadoras. 

 

Dado que o indivíduo está propenso ao relacionamento interpessoal, desejoso por 

proximidade e compreensão, como aspectos inerentes ao gênero humano, também poder-se-ia 

identificar fatores desencadeadores de um vigoroso processo de coesão, ao mesmo tempo 

inibidores dos malefícios dos conflitos que impeçam os propósitos do compartilhamento do 

conhecimento. 

 

Por este caminho, procurar-se-ia desvendar o curioso paradoxo entre o desejo natural de 

aproximação e o afastamento igualmente natural que surge nos relacionamentos em grupos e 

equipes de trabalho. 

 

Outro tópico para pesquisa futura, relacionado ao tema, seria avançar no estudo dos círculos 

de qualidade e das comunidades de prática, identificando a real isenção destes grupos de 

profissionais no encaminhamento de seus processos e de suas atividades internas. 

 

Enfim, pesquisas futuras podem resgatar o trabalho pioneiro dos teóricos que se debruçaram 

sobre os processos de relacionamento nos grupos, atualizando conceitos e associando os 

fenômenos de interação do ser humano à prática organizacional atual. 
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