
 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR – UNICESUMAR 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DO CONHECIMENTO 

NAS ORGANIZAÇÕES 

 

 

AMANDA FERRAREZI VIDOTTI 

 

 

 

AS EMOÇÕES POSITIVAS NA INDÚSTRIA DE SOFTWARE: OS 

FATORES QUE INFLUENCIAM O COMPARTILHAMENTO DO 

CONHECIMENTO ENTRE OS INTEGRANTES DE EQUIPE DE 

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ 

2017



 
 

AMANDA FERRAREZI VIDOTTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS EMOÇÕES POSITIVAS NA INDÚSTRIA DE SOFTWARE: OS 

FATORES QUE INFLUENCIAM O COMPARTILHAMENTO DO 

CONHECIMENTO ENTRE OS INTEGRANTES DE EQUIPE DE 

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada à Banca 

Examinadora do Programa de Pós-Graduação em 

Gestão do Conhecimento do Centro Universitário 

CESUMAR – UNICESUMAR, como requisito 

parcial para a obtenção do título de Mestre em 

Gestão do Conhecimento nas Organizações. 

 

Área de Concentração: Gestão do Conhecimento 

 

Linha de pesquisa: Organizações 

 

Orientador: Prof. Dr. Nelson Nunes Tenório Junior 

 

Co-orientador: Prof. Dr. Flávio Bortolozzi 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ 

2017



 
 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Leila Nascimento – Bibliotecária – CRB 9/1722 

Biblioteca Central UniCesumar 

 

 

 

 
 Leila Nascimento – Bibliotecária – CRB 9/1722 

Biblioteca Central UniCesumar 

 

 

V654e         Vidotti, Amanda Ferrarezi. 

As emoções positivas na indústria de software: os fatores que influenciam o 

compartilhamento do conhecimento entre os integrantes de equipe de 

desenvolvimento de software / Amanda Ferrarezi Vidotti. – Maringá-PR: 

UniCesumar, 2017.  

193 f. ; 30 cm. 

 

Orientador: Nelson Tenório Jr. 

Co-orientador: Flávio Bortolozzi. 

Dissertação (mestrado) – UNICESUMAR - Centro Universitário de 

Maringá, Programa de Pós-Graduação em Gestão do Conhecimento nas 

Organizações, 2017. 

 

1. Emoções positivas. 2. Compartilhamento. 3. Disseminação do 

conhecimento. 4.Gestão do conhecimento. 5. Bem-estar subjetivo. I. Título. 

 

CDD – 302.4    



 
 

AMANDA FERRAREZI VIDOTTI 

 

 

 

 

 

 

AS EMOÇÕES POSITIVAS NA INDÚSTRIA DE SOFTWARE: OS FATORES QUE 

INFLUENCIAM O COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO ENTRE OS 

INTEGRANTES DE EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Banca Examinadora do Programa de Mestrado em Gestão do 

Conhecimento nas Organizações do Centro Universitário Cesumar – UniCesumar, como 

requisito parcial para a obtenção do título de Mestre. 

 

 

 

________________________________________________ 

Prof. Dr. Nelson Nunes Tenório Junior 

Doutor em Ciência da Computação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 

Sul 

 

 

 

________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Rute Grossi Milani 

 Doutorada em Medicina (Saúde Mental) pela Universidade de São Paulo 

 

 

________________________________________________ 

Prof. Dr. Fábio Ferreira Batista 

Doutor em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília 

 

 

 

________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Rejane Sartori 

Doutora em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela Universidade Federal de Santa 

Catarina 

 

 

 

Maringá, 24 de novembro de 2017. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A meus queridos pais: Miriam Ferrarezi 

Vidotti e Dirceu Sartori Vidotti. 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

A Deus, por me conceder saúde e sabedoria para concluir essa etapa importante da minha 

caminhada acadêmica e profissional. 

 

Ao professor Nelson, pela orientação, compreensão e paciência. 

 

À professora Mar Alaranta, pesquisadora da IT University of Copenhagen pelo importante 

papel na definição do tema de pesquisa. 

 

Aos meus pais, Miriam e Dirceu, pelo apoio, incentivo e carinho. 

 

Ao Edemar Antônio Odenique pelo incentivo, paciência e carinho. 

 

As minhas irmãs, Beatriz e Drisana pelas doses de coragem e entusiasmo para finalizar esta 

etapa. 

 

A professora Helena de Oliveira Leite, por conceder o tempo que necessitei para dedicar-me 

ao mestrado. 

 

Aos colegas João Paulo Segato de Miranda, Hugo Reinaldo de Campos e Flávia Consoni de 

Carvalho pela parceria e cumplicidade. 

 

A todos os colegas da Turma de 2016 do mestrado, em especial Danieli, Lidiana e Marcio 

pela torcida, compreensão e parceria. 

 

Aos professores e funcionários do Programa de Pós-Graduação em Gestão do Conhecimento 

pelo compartilhamento do conhecimento. 

 

Ao ICETI pelo apoio em participações de eventos científicos. 

 

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), pelos onze meses 

de bolsa de estudos. 

 

As empresas participantes, que abriram as portas para mim e permitiram a realização desta 

pesquisa. 

 

Enfim, a todos os que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização desta pesquisa e 

que, por ventura, não tiveram seus nomes aqui registrados. 

 

A todos, sou muito grata! 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existem coisas que nunca enxergamos, porque 

elas exigem que vivamos o aqui e agora para 

percebê-las. 

(Ricardo Semler) 



 
 

AS EMOÇÕES POSITIVAS NA INDÚSTRIA DE SOFTWARE: OS FATORES QUE 

INFLUENCIAM O COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO ENTRE OS 

INTEGRANTES DE EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 
 

 

Resumo: A Gestão do Conhecimento é uma disciplina que propõe meios para uma 

organização capturar, estruturar e disseminar o conhecimento. Esse conhecimento pode ser 

desenvolvido no ambiente organizacional, partindo da interação dos indivíduos e sendo 

compartilhado em grupos. A disponibilização de um espaço apropriado, por parte da 

organização, é somente uma das variáveis que favorecem a interação entre os indivíduos. Isso 

é muito comum na indústria de software, que disponibiliza espaços na tentativa de estimular o 

bem-estar das pessoas para promover, dentre outros aspectos, o compartilhamento do 

conhecimento. Entretanto, outras variáveis podem influenciar na interação com os indivíduos, 

uma delas pode ser as emoções positivas, como a alegria, o interesse, o amor e o 

contentamento.  Esta dissertação tem como objetivo geral investigar os fatores que 

influenciam as emoções positivas no compartilhamento do conhecimento entre os integrantes 

de equipe de desenvolvimento de software. A pesquisa classifica-se como mista quanto a sua 

abordagem, possui caráter exploratório e descritivo quanto aos fins e quanto aos meios, 

envolve um estudo de levantamento bibliográfico e pesquisa de campo. Esta pesquisa foi 

dividida em três fases. Na primeira fase foi realizada uma revisão sistemática da literatura, 

para um levantamento de estudos já realizados com relação ao tema de pesquisa. Na segunda 

fase, de cunho quantitativo, foi administrado um questionário para 51 participantes alocados 

em equipes de desenvolvimento de software. Na terceira fase, de cunho qualitativo, foram 

entrevistadas 10 pessoas dentro de uma organização de médio porte da indústria de software. 

Os resultados demonstram quatro fatores que estimulam a internalização das emoções 

positivas, sendo eles: fator organizacional, fator infraestrutura física, fator colaboração e fator 

liderança para a integração da equipe. Por sua vez, é observado que as emoções positivas de 

ânimo, contentamento, divertimento, felicidade, força, gratidão, inspiração, orgulho, otimismo 

e paciência influenciam o compartilhamento do conhecimento organizacional. Portanto, esta 

pesquisa contribui para o preenchimento da lacuna teórica existente na relação das emoções 

positivas e compartilhamento do conhecimento; sendo também um ponto de reflexão para que 

o gestor trabalhe os quatro fatores aqui identificados no sentido de estimular a internalização 

de emoções positivas dos indivíduos e, consequentemente, estimular a produtividade e a 

criatividade para a concepção e o aprimoramento de produtos, serviços e processos da 

indústria de software.      
 

Palavras-chave: Emoções Positivas. Compartilhamento do Conhecimento. Disseminação do 

Conhecimento. Gestão do Conhecimento. Bem-estar subjetivo. 
 
 



 
 

THE POSITIVE EMOTIONS IN THE SOFTWARE INDUSTRY: THE FACTORS THAT 

INFLUENCE THE KNOWLEDGE SHARING BETWEEN SOFTWARE DEVELOPMENT 

TEAM MEMBERS 

 

 

Abstract: Knowledge Management is a discipline in which proposes different means for an 

organization to capture, structure, and disseminate knowledge. Such knowledge can be 

developed in the organizational environment, starting from the interaction of individuals and 

being shared in groups. An appropriate space available by the organization is one of the 

several variables that increase  people interactions. That sort of space has been widespread in 

the software industry in an attempt to stimulate people interaction, knowledge sharing, and 

even though individual well-being. However, studies point out that variables tied to 

individuals emotion such as joy, interest, love, and contentment, also could influence the 

people interactions. The goal of this master’s thesis is to investigate factors associated with 

the positive emotions in which influence the knowledge sharing among software development 

team members. This is a mixed research approach in which takes place an exploratory and 

descriptive study, and also bibliographical and field research. Thus, this work is divided into 

three phases. In the first phase is carried out a systematic literature review to identify the 

studies regarding the themes positive emotions and knowledge sharing. In the second phase is 

performed quantitative research through a questionnaire managed to fifty-one participants 

from the software industry. The third phase is qualitative research in which interviews ten 

people of a medium-sized software industry organization. The results show four factors which 

stimulate the positive emotions in software industry people as follows: organizational factor, 

physical infrastructure factor, collaboration factor, and leadership factor for team 

integration. In turn, it is observed that the positive emotions such as mood, contentment, fun, 

happiness, strength, gratitude, inspiration, pride, optimism, and patience influence the 

knowledge sharing within software organization. Therefore, this research contributes to filling 

the existing theoretical gap in the relation of positive emotions and knowledge sharing. This 

research is also addressed to project managers to work out the four factors, here identified, 

with their teams in order to stimulate the internalization of individuals’ positive emotions and, 

consequently, to increase the team productivity and creativity for the conception and 

improvement software industry products, services, and processes. 

 

Key words: Positive Emotions. Knowledge Sharing. Dissemination of Knowledge. 

Knowledge management. Subjective well-being. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

A Gestão do Conhecimento (GC) é uma disciplina que vem atraindo pesquisadores de 

áreas correlatas, como as ciências exatas, ciências tecnológicas e as ciências humanas. Essa 

disciplina tornou-se essencial porque propõe meios para uma organização capturar, estruturar 

e disseminar o conhecimento dos indivíduos que dela fazem parte (DALKIR, 2011). Dentre 

os diversos ciclos propostos acerca da GC e apresentados na literatura, o ciclo denominado de 

SECI1, de Nonaka e Takeuchi (2008), se destaca ao ser constituído por quatro fases de 

conversão do conhecimento: socialização, externalização, combinação e internalização.  

O SECI propõe como uma das fases a socialização, em que ocorre a criação e o 

compartilhamento do conhecimento através da interação entre as pessoas, por meio de 

experiências diretas. Tais experiências podem ser informais e comuns no dia a dia das 

organizações, i.e., conversas entre os funcionários, trocas de informações e compartilhamento 

das próprias experiências. Promover a criação de um novo conhecimento significa 

proporcionar um ambiente favorável ao compartilhamento de experiências e ideias, que fazem 

com que a organização continue competitiva e atuante em seu ambiente (AMORIM; 

TOMAÉL, 2011). Assim, a criação do conhecimento pode ser iniciada em um ambiente 

chamado de “Ba”, que é um espaço social que proporciona o compartilhamento do 

conhecimento por meio da interação de pessoas.  

Entretanto, as organizações apresentam barreiras para a socialização dos indivíduos, 

i.e., estruturas, processos operacionais, cultura e clima organizacional (TONET; PAZ, 2006; 

VASCONCELOS et al., 2013). Essas barreiras podem ser transpostas se as emoções dos 

indivíduos forem  trabalhadas e estimuladas de modo que  instiguem os indivíduos a querer 

internalizar essas emoções e estarem  prontos para isso, pois,  segundo Nyer (1997), as 

emoções são consequências das situações em que o indivíduo se encontra no ambiente, e isso 

leva a uma tendência a ação sempre acompanhada de respostas fisiológicas. 

Sendo assim, as emoções são tratadas como um fenômeno complexo em diferentes 

níveis: biológico, fisiológico, psicológico e filosófico. O nível fisiológico, por exemplo, 

consiste em neurotransmissores e atividades somáticas e autônomas do sistema nervoso,  

envolvendo mudanças que são primariamente associadas à corrente de adrenalina, pressão 

sanguínea, circulação sanguínea, batidas do coração, dentre outros. Já no nível psicológico, 

uma emoção consiste em sentimentos, cognição, avaliação e motivação, nesse caso, o medo 

                                                 
1 Iniciais de Socialization, Externalization, Combination, Internalization. 
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está associado ao sentimento de temor, à avaliação da situação como perigosa e ao desejo de 

evitar o perigo. No nível filosófico são consideradas questões como “emoções/moralidade” e 

“racionalidade das emoções” (MARIM, 2010).  

As emoções positivas fazem parte de uma teoria evolutiva que, segundo Fredrickson 

(1998), amplia os repertórios de pensamento-ação dos indivíduos quando eles estão com 

emoções positivas internalizadas e, ao mesmo tempo, os indivíduos criam e recebem novos 

conhecimentos, que são difundidos para outros indivíduos nesse processo. Tal difusão 

proporciona o compartilhamento do conhecimento, pois a cada emoção internalizada pelos 

indivíduos cria um desejo ou necessidade de compartilhamento, ampliando assim os âmbitos 

de cognição e construindo recursos físicos, intelectuais e sociais (FREDRICKSON, 2001).  

Desse modo, esta pesquisa se propõe a investigar os fatores que influenciam as 

emoções positivas no compartilhamento do conhecimento entre os integrantes de equipe de 

desenvolvimento de software localizadas na região do Arranjo Produtivo Local (APL) de 

Software de Maringá, no estado do Paraná, Brasil.  

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

A literatura sobre GC e emoções positivas registra poucos estudos, tanto 

internacionalmente quanto no Brasil, e não apresenta relações do compartilhamento do 

conhecimento com as emoções positivas. Dada à importância do compartilhamento e do 

conhecimento na GC, constatou-se a possibilidade da realização de uma pesquisa para auxiliar 

na compreensão da influência dessas relações na indústria de software. Com base nesses 

pressupostos, a seguinte questão de pesquisa norteia este trabalho: “Quais são os fatores que 

influenciam as emoções positivas no compartilhamento do conhecimento entre os integrantes 

de equipe de desenvolvimento de software?”. 

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

As seções seguintes apresentam o objetivo geral seguido dos objetivos específicos 

desta pesquisa.   
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1.2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral desta pesquisa é investigar os fatores que influenciam as emoções 

positivas no compartilhamento do conhecimento entre os integrantes de equipe de 

desenvolvimento de software. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Para alcançar o objetivo geral desta pesquisa, os seguintes objetivos específicos 

fazem-se necessários: 

 realizar estudos bibliográficos a respeito dos temas sobre GC, disseminação e 

compartilhamento do conhecimento, cultura organizacional, clima organizacional e 

emoções positivas; 

 verificar, por meio de um instrumento de coleta de dados, as emoções positivas nos 

participantes da indústria de software; 

 identificar e mensurar as emoções positivas no trabalho de desenvolvimento de 

software;  

 identificar as emoções positivas que influenciam no compartilhamento do 

conhecimento; 

 realizar uma análise das emoções positivas dos participantes e a sua relação com o 

compartilhamento de conhecimento na equipe de desenvolvimento de software; 

 compreender e debater as emoções positivas dos participantes e a sua relação com o 

compartilhamento de conhecimento na equipe de desenvolvimento de software. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA  

 

Esta pesquisa faz parte do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Gestão do 

Conhecimento nas Organizações (PPGGCO) da UniCesumar. Ela tem característica 

interdisciplinar e aderência com a linha de pesquisa do Programa “Organização e 

Conhecimento”.  

Um dos principais desafios dos líderes com relação ao trabalho de sua equipe é saber 

como gerenciá-las para se obter o desempenho ideal no projeto realizado, pois “os indivíduos 

trazem para o trabalho seus traços, humor e emoções” (JONKER; MERWE, 2013, p.1). Por 
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isso, por parte das lideranças, faz-se necessário um olhar mais atento para os indivíduos de 

forma a compreender as emoções envolvidas nas práticas organizacionais e na internalização 

do conhecimento.  

Embora as pesquisas científicas apresentem dois tipos de emoções: as positivas e as 

negativas, a compreensão e o debate desta pesquisa tem o enfoque nas emoções positivas. Tal 

escolha se dá porque as emoções positivas se caracterizam pelo compartilhamento do 

pensamento-ação momentâneo entre os indivíduos. Assim, quando os indivíduos as 

internalizam, eles também compartilham conhecimento, i.e., as suas experiências individuais 

(AMORIM; TOMAÉL, 2011). 

No ambiente organizacional as emoções positivas levam as pessoas a terem 

pensamentos e ideias mais flexíveis porque a sua capacidade de pensamento-ação é ampliada. 

Quando esse tipo de interação ocorre, os indivíduos tendem a compartilhar mais informações 

e o ambiente se torna mais propício para a criação de novos conhecimentos e resolução de 

problemas (FREDRICKSON, 2001).  

Nonaka e Takeuchi (2008) afirmam que o compartilhamento do conhecimento 

possibilita a criação do conhecimento por meio de um ambiente propício, o “Ba”. Portanto, o 

compartilhamento está enraizado na GC. Contudo, apenas o “Ba” não é suficiente para 

estimular o compartilhamento do conhecimento entre os indivíduos. Talvez isso até funcione 

no início da criação do “Ba”, mas com o tempo outras variáveis podem influenciar na 

interação dos indivíduos e uma delas pode ser a emoção.  

A relação entre o compartilhamento do conhecimento da GC e as emoções positivas 

pode fornecer um mecanismo complementar para a comunicação e compreensão da 

internalização da informação como conhecimento nos grupos organizacionais (VUORI; HUY, 

2016). De fato, existem poucos estudos que fazem essa relação, portanto, esta pesquisa se 

justifica no que tange ao preenchimento dessa lacuna teórico-prática. 

A pesquisa é realizada em organizações da indústria de software com enfoque no 

desenvolvimento de software, é um setor de expressiva representatividade mundial, que tem 

ajudado a fortalecer o país com a geração de empregos e a movimentação da economia, como 

apresenta a Figura 1. 

Esse mercado, que inclui o hardware, desenvolvimento de software e serviços, 

movimentou  38,5 bilhões de dólares em 2016, representando 2,1% do PIB brasileiro e 1,9% 

do total de investimentos do setor no mundo (ABES, 2017). Segundo os dados da Associação 

Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (BRASSCOM), em 
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menos de 10 anos o Brasil tem previsão de empregar cerca de 3 milhões de profissionais em 

Tecnologia da Informação e Comunicação (BRASSCOM, 2016).  

 

Figura 1 – Cenário mundial da indústria de software em 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ABES (2017). 

 

Apesar do ano de 2016 ter sido marcado por profundas mudanças no cenário 

econômico brasileiro, a utilização de programas de computador desenvolvidos no país 

representou 31% do investimento total em desenvolvimento de software, mantendo o 

crescimento do software desenvolvido no país em relação ao mercado total dos últimos dez 

anos, conforme apresenta o Gráfico 1. Nesse mesmo gráfico, observa-se a escala crescente de 

indicadores em desenvolvimento de software e prestação de serviços no Brasil entre 2006 e 

2016. Com esses resultados, o Brasil se consolida em um grupo de economias com maior grau 

de maturidade no mundo em termos de desenvolvimento de soluções e sistemas (ABES, 

2017). 
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Gráfico 1 – Crescimento da indústria de software nos últimos 10 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ABES (2017). 

 

Diante desse cenário, é notória a representatividade do setor de Tecnologia da 

Informação na economia brasileira. Além disso, a indústria de software representa grande 

expressividade do ponto de vista econômico para o país. Portanto, investigar os fatores que 

influenciam as emoções positivas no compartilhamento do conhecimento entre os integrantes 

de equipe de desenvolvimento de software, contribui significativamente para que o setor se 

fortaleça ainda mais por meio dos benefícios que a GC pode proporcionar para essas 

organizações, como a inovação e a sustentabilidade no mercado. 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Esta dissertação está dividida em cinco capítulos. O primeiro capítulo apresenta, a 

introdução, o problema de pesquisa, os objetivos geral e específicos e a justificativa do 

trabalho. O segundo capítulo contém as bases teóricas da pesquisa onde apresentam-se os 

conceitos de conhecimento e conhecimento organizacional; o conceito da GC, da 

disseminação e do compartilhamento desse conhecimento; os ciclos da GC que abrangem o 

compartilhamento do conhecimento; e, finalmente, as bases teóricas de emoções positivas e a 

sua relação com o compartilhamento do conhecimento. 
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O terceiro capítulo apresenta a metodologia da pesquisa com sua respectiva 

classificação, delimitação e desenvolvimento. A pesquisa foi dividida em três fases. Na 

primeira fase foi realizada uma revisão sistemática com  intuito de fazer um levantamento de 

estudos já realizados com relação ao tema desta pesquisa. Na segunda fase, foi elaborado e 

administrado um questionário para entender o fenômeno do estudo quantitativo. Por fim, na 

terceira fase, foram realizadas entrevistas com profissionais da área de desenvolvimento de 

software visando compreender detalhadamente os pontos de vista dos participantes.  

 O quarto capítulo apresenta os resultados da pesquisa, onde são analisadas as emoções 

tanto positivas quanto negativas dos participantes na indústria de software, bem como das 

emoções positivas no compartilhamento do conhecimento. O quinto capítulo e último 

capítulo, apresenta a discussão dos resultados alcançados com essa pesquisa. Por fim, são 

apresentadas as considerações finais seguidas das referências bibliográficas e da 

documentação gerada a partir desta pesquisa, devidamente apresentadas nos Apêndices e 

Anexos. 
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2 BASES TEÓRICAS DA PESQUISA 

 

Este capítulo apresenta todo o embasamento teórico desta pesquisa. Nele são descritos 

os conceitos de conhecimento, conhecimento organizacional, Gestão do Conhecimento, 

disseminação e compartilhamento desse conhecimento. Além disso, são descritos alguns 

ciclos da GC, que compõem a fase de socialização ou compartilhamento do conhecimento. 

Por fim, são apresentados os conceitos de emoções positivas, por meio de uma revisão da 

literatura, explorando a relação dessas emoções com o compartilhamento do conhecimento. 

 

2.1 O CONHECIMENTO E O CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL 

 

Segundo Argote (2013), o “conhecimento” é resultado de aprendizagem, podendo 

manifestar-se em mudanças de comportamento de difícil articulação. Assim, percebe-se que o 

conhecimento possui uma dimensão técnica que abrange habilidades informais de difícil 

detecção, como é a conjuntura do know-how, uma dimensão cognitiva que consiste em 

crenças, valores, ideais e modelos mentais presentes em cada pessoa (NONAKA; 

TAKEUCHI, 2008). O conhecimento é esse “conjunto de crenças que os indivíduos possuem 

sobre as relações causa e efeito existentes no mundo e na organização” (SANCHEZ, 2005, 

p.15), as crenças são valores ou princípios adquiridos por meio da “educação formal e 

informal, da integração entre os sujeitos nas famílias, das relações sociais mais amplas, nas 

tarefas do trabalho e estados emocionais”(TATTO; BORDIN, 2016, p.343).  

Em uma organização, a capacidade de gerar, criar e difundir o conhecimento é 

importante para a economia e a competitividade organizacional, além de ser uma mercadoria 

valiosa que está incorporada em produtos e no conhecimento tácito dos funcionários  

(DALKIR, 2011). O conhecimento tácito é aquele composto por elementos cognitivos e 

técnicos, presente nos modelos mentais, crenças, paradigmas e pontos de vista de um 

indivíduo, sendo aplicados em um contexto específico através de suas habilidades (ALAVI; 

LEIDNER, 2001). 

A capacidade de criar conhecimento organizacional segundo Maruta (2014), está na 

capacidade de compartilhar o conhecimento tácito. Ainda para o autor, a capacidade de 

compartilhar o conhecimento tácito está relacionada com a informação que recebe, que 

entendida pode ser útil para algum fim e se tornar o próprio conhecimento. Assim, enquanto a 

informação é apenas um estímulo para provocar uma ação, o conhecimento é a informação 

colocada em prática por um indivíduo que integra suas experiências e aprende com os outros. 
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Em um ambiente organizacional o conhecimento parte do indivíduo e é compartilhado 

em grupos para então ser incorporado na organização. Assim, tem-se a criação de um novo 

conhecimento organizacional que é definido como “a capacidade de uma organização de criar 

um novo conhecimento, difundi-lo na organização como um todo e incorporá-lo a produtos, 

serviços e sistemas” (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p.7).  

Para difundir o conhecimento na organização é necessário a criação de um espaço 

organizacional, conhecido como “Ba”, que fornece condições favoráveis para que sejam 

utilizadas as informações e o conhecimento disponível. Assim o conhecimento flui, em um 

espaço que promove tanto a criação quanto o compartilhamento do conhecimento 

organizacional (O'BRIEN; CLIFFORD; SOUTHERN, 2011).  

A criação do conhecimento organizacional “ocorre pela interação entre o 

conhecimento explícito e o conhecimento tácito, de forma individual ou coletiva, dentro de 

um contexto”(SOUSA, 2014, p.43). O conhecimento explícito é de fácil codificação, 

transferência e reutilização, sendo utilizado em textos, gráficos, tabelas e facilmente 

organizados em banco de dados, tanto em papel quanto em forma eletrônica. O conhecimento 

tácito é encontrado nos indivíduos e é subjetivo, i.e., as habilidades de uma pessoa, ideias, 

percepções e experiências, que é difícil de ser formalizado, transferido ou explicado a outra 

pessoa (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

Dessa maneira, o conhecimento tácito e explícito são complementares e interagem 

realizando trocas para a criação do conhecimento, além de que, também é necessário que 

exista um processo de transformação do conhecimento tácito em explícito ou vice-versa, pois 

considera-se que “o conhecimento tácito está profundamente enraizado nas ações e 

experiências de um indivíduo, bem como em suas emoções, valores e ideais” (NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997, p.7). Assim, ter um insight ou um palpite altamente pessoal tem pouco 

valor para uma organização, a não ser que o indivíduo possa convertê-lo em conhecimento 

explícito, permitindo que seja compartilhado com outros indivíduos na organização 

(NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

A partir da perspectiva do conhecimento tácito e explícito, Dalkir (2011) acrescenta 

que o conhecimento tácito reside na cabeça das pessoas, sendo facilmente articulado por uma 

pessoa e difícil de ser externalizado para outra. Já o conhecimento explícito geralmente é 

contido dentro de uma mídia concreta, mais propenso de ser verbalizado a outras pessoas, 

pois normalmente segue-se um manual de como fazer o processo. Assim, para a organização 

quanto mais conhecimento tácito um indivíduo possui, mais valioso ele tende a ser. 
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Dessa forma, uma das características da GC organizacional esta em compilar o que é 

tácito em formas mais explícitas, armazenando o conhecimento explícito em bancos de dados, 

intranet ou portais de conhecimento, tornando-os acessíveis a todos os indivíduos da 

organização.  

 

2.2 A GESTÃO DO CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL 

 

O conceito de Gestão foi introduzido pelo engenheiro Norte-Americano Frederick 

Taylor. Ele popularizou e institucionalizou o termo “gestão” como sendo a melhor maneira de 

administrar e gerar resultados satisfatórios nas organizações (ALCADIPANI, 2011).  

Nesse contexto, Taylor buscava alcançar o aumento da produção e a organização do 

trabalho e seus estudos garantiram o aumento e a eficiência da produção na linha de 

montagem e automação da indústria de automóveis Ford.  A estratégia de Taylor foi colocar 

todos os funcionários da empresa atuando no mesmo nível, i.e., na linha de produção. Assim, 

esse artifício de dividir o processo de trabalho, organizando-o em pequenas partes para ganhar 

tempo e aumentar a produção, foi o que levou ao sucesso da indústria e a ideia de gestão 

daquela época (WOOD, 1992).   

O termo “Gestão do Conhecimento” foi mencionado por Karl Wiig, em 1986, que o 

utilizou pela primeira vez em um discurso de abertura em uma conferência europeia. Segundo 

Wiig a GC busca compreender e gerenciar a criação de conhecimento de forma sistemática, 

explícita e deliberada, com enfoque na eficácia e no retorno de seus ativos de conhecimento, 

possibilitando uma renovação permanente do conhecimento (WIIG, 1997).  

A GC, segundo Bukowitz e Willians (2002), é um processo pelo qual a organização 

gera riqueza, a partir do seu conhecimento ou capital intelectual. Para Goldoni e Oliveira 

(2010) a GC pode ser definida como um conjunto de processos que inclui a criação, utilização 

e difusão do conhecimento, todos alinhados com os objetivos organizacionais. Silva e Neto 

(2016) conceituam a GC como um conjunto de estratégias que trabalha essencialmente com 

fluxos informais (informação “gerada” no âmbito das relações interpessoais) da organização, 

a fim de promover a geração de ideias e a solução de problemas.  

Na prática, a base da GC é o compromisso com a gestão, sendo a GC essencial para o 

sucesso de qualquer iniciativa de gestão que permeia toda a organização. Esse compromisso 

deve servir de modelo para o compartilhamento, pois a gestão usa o próprio conhecimento 

como a melhor maneira de gerir, administrar e promover o conhecimento comunicando-se 
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com todos os níveis na organização. Portanto, cabe à organização apoiar as iniciativas em GC 

por meio de recursos financeiros, tecnológicos e humanos (URIARTE, 2008). 

Segundo Mohaprata, Agrawal e Satpathy (2016), existe na organização a necessidade 

de gerenciamento do conhecimento, pois milhares de informações disponíveis levam à 

sobrecarga de informações na organização. Informações como mensagens de fax, chamadas 

eletrônicas, e-mails e documentos precisam ser filtradas para constituir o conhecimento 

específico de que a organização necessita. Assim, para a GC é necessário categorizar e 

codificar os conteúdos por meio de três fases em que os indivíduos: i) criam o conhecimento; 

ii) validam e categorizam esse conhecimento; e iii) compartilham esse conhecimento com 

toda a organização. Dessa forma, além de ser disseminado para toda a organização, o 

conhecimento pode ser novamente compartilhado.  

 

2.3 DISSEMINAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO 

 

O conceito de disseminação do conhecimento supõe tornar público a produção de 

conhecimentos gerados ou organizados por uma instituição (LARA; CONTI, 2003). No 

ambiente organizacional, a disseminação de valores, crenças, visão e missão da organização, 

apoiadas pela atuação de lideranças, facilitam o processo de comunicação e promovem o 

incentivo ao diálogo, a autonomia e a liberdade (VASCONCELOS et al., 2013).  

O conhecimento que não é efetivamente disseminado permanece limitado. As 

publicações, apresentações, sites e bibliotecas são as mais importantes formas de 

disseminação do conhecimento. Igualmente importante para a disseminação do conhecimento, 

também são as participações em grupos, as parcerias e a criação de centros de conhecimento 

(MOHAPATRA; AGRAWAL; SATPATHY, 2016). A disseminação do conhecimento é 

comumente interpretada como equivalente à de difusão ou de divulgação desse conhecimento. 

Essa difusão ou divulgação podem gerar formas variadas, como inúmeros produtos e serviços, 

dependendo do enfoque e da prioridade da informação (LARA; CONTI, 2003). 

A informação é um componente importante que está ligado a inúmeras atividades de 

uma organização, sendo útil quando o usuário lhe atribui um significado. Assim, a natureza da 

informação e seu uso dependem do estilo cognitivo de cada indivíduo, pois a necessidade 

informacional é composta por fatores emocionais e cognitivos que quase sempre orientam a 

busca pela informação (CHOO, 2003). O valor da informação reside na relação construída 

entre ela e o seu usuário, algo de caráter subjetivo e só tem valor significativo se for relevante, 
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precisa, clara, consistente e oportuna, podendo ser aplicada em certos contextos 

organizacionais, tal como o apoio à tomada de decisão (LESCA; ALMEIDA, 1994). 

De acordo com Assis (2008), existe também uma notável dificuldade nas organizações 

em selecionar as fontes de informações necessárias para os seus negócios, isso se refere à 

multiplicidade e confiabilidade das fontes, bem como à relevância de tais informações. 

Porém, o compartilhamento de informação pode ser uma saída para amenizar essa dificuldade 

organizacional. Assim, o compartilhamento de informação é uma ação que envolve a 

disponibilização da informação para outros indivíduos, havendo a compreensão e  interação 

entre os pares, propiciando a construção individual e coletiva da informação (SUGAHARA; 

VERGUEIRO, 2011).  

Já o compartilhamento do conhecimento individual ocorre de acordo com os valores, 

crenças, experiências e a capacidade de cada pessoa, tornando-se “conhecimento coletivo” ou 

“conhecimento organizacional” (TEIXEIRA; VALENTIM, 2012). Compartilhar o 

conhecimento é fazer com que a pessoa acompanhe o pensamento da outra. A utilização de 

insights, por exemplo, pode auxiliar outras pessoas a compreenderem a situação em que ela 

está envolvida de forma mais clara (MCDERMOTT, 1999). 

Nesse contexto, o compartilhamento do conhecimento ocorre com maior frequência 

em grupos de trabalho, por meio da observação, da explicitação das visões de mundo e dos 

valores das pessoas que estão no grupo (EDMONDSON, 1999).  “Para as organizações o 

compartilhamento é uma forma de assegurar que os indivíduos estão repassando uns aos 

outros o conhecimento que possuem, garantindo a disseminação e posse do conhecimento que 

procuram” (TONET; PAZ, 2006). O compartilhamento do conhecimento ajuda a suprir a 

necessidade de aprender continuamente, mantendo os indivíduos sempre qualificados para o 

trabalho que realizam. Assim, compartilhar implica no dar e receber informação inserida em 

um contexto pelo conhecimento da fonte (STEIL, 2007).  

O conhecimento recebido não pode ser igual ao anterior uma vez que o processo de 

interpretação é subjetivo e individual, pois resulta na criação de um novo conhecimento 

(NONAKA: TAKEUCHI, 2008). Além da criação de um novo conhecimento, o 

compartilhamento do conhecimento resulta também na interação de novas experiências, 

aprendizagens contínuas que ajudam as organizações a melhor resolverem seus problemas e 

encontrar as melhores soluções (VASCONCELOS et al., 2013). 

Portanto, a GC geralmente acontece por meio de três fases: primeiro os indivíduos 

criam conhecimento, em seguida validam e categorizam esse conhecimento e finalmente 

compartilham com toda a organização (DALKIR, 2011). 
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2.4 O COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO NOS CICLOS DA GESTÃO DO 

CONHECIMENTO 

 

O compartilhamento do conhecimento é uma das ações mais importantes na GC. A 

literatura da área apresenta diversos ciclos da GC que preveem o compartilhamento do 

conhecimento. Esses ciclos da GC sistematizam a informação, que é transformada em 

conhecimento. Em geral, um ciclo da GC prevê processos para a captura, codificação, 

disseminação, compartilhamento, acesso e aplicação do conhecimento (MOHAPATRA; 

AGRAWAL; SATPATHY, 2016). 

Há diversas pesquisas que caracterizam os ciclos da GC, porém cada autor traz uma 

nomenclatura diferente para identificar as fases ou etapas que compõem o ciclo da GC. Dentre 

os mais consolidados ciclos da GC destacam-se o de Wiig (1993), o de Nonaka e Takeuchi 

(1997), o de Boisot (1998), o de Burk (1999), o de Mc Elroy (1999), o de Bukowitz e 

Williams (2003) e o de Lee, Lee e Kang (2005). 

O ciclo de Wiig (1993) concentra-se nas fases de construção, retenção, distribuição e 

aplicação do conhecimento. Na construção do conhecimento têm-se como ferramentas: a 

aprendizagem, educação formal, treinamento, uso de fontes de inteligência e meios de 

comunicação. Na fase de retenção ou armazenamento do conhecimento têm-se o banco de 

dados que visa garantir a recuperação rápida, fácil e correta do conhecimento por meio de 

utilização de sistemas de armazenagem efetivos. Na fase de distribuição, a informação e o 

conhecimento permanecem restritos a um grupo pequeno de indivíduos, tornando-se um 

ponto crítico ao processo de compartilhamento. Por fim, na fase de aplicação do 

conhecimento, esse deve ser aplicado em situações reais da organização de modo a produzir 

benefícios concretos (DOROW; CALLE; RADOS, 2015). 

Nonaka e Takeuchi (1997) propõem um ciclo da GC com raízes na criação do 

conhecimento, chamado de  SECI. Partindo desse pressuposto, são consideradas quatro fases 

ou etapas de criação de conhecimento: socialização, externalização, combinação e 

internalização. A primeira fase é a socialização, onde ocorre a conversão do conhecimento 

tácito em tácito. Essa fase é representada pela interação entre os indivíduos em grupos de 

trabalho, onde ocorre o diálogo entre duas ou mais pessoas, o que facilita o compartilhamento 

das experiências através de emoções em um contexto específico (NONAKA; TAKEUCHI, 

2008).  

A segunda fase, a externalização, é caracterizada pela conversão do conhecimento 

tácito em conhecimento explícito. O diálogo ou a reflexão coletiva ajuda os membros da 
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equipe a articularem o conhecimento tácito, parte desse conhecimento é descrito por meio de 

planilhas e textos, tornando-se um conhecimento conceitual. Na terceira fase é realizada a 

combinação, que é representada pela conversão do conhecimento explícito em conhecimento 

explícito. Nessa fase o conhecimento é relacionado aos conhecimentos já existentes na 

organização por meio da utilização do conhecimento de um colaborador, por exemplo, que 

agrega valor ao conhecimento organizacional (NONAKA; TAKEUCHI, 2008).  

Na quarta e última fase, a internalização, ocorre à conversão do conhecimento 

explícito em conhecimento tácito, onde os membros da organização aprendem fazendo, i.e., 

executando uma tarefa para internalizar o conhecimento. Assim, quando o conhecimento 

explícito é internalizado, esse se torna um conhecimento tácito (NONAKA; TAKEUCHI, 

2008). 

O ciclo de Boisot (1998) ou “I-Space” baseia-se no conceito de uma boa informação 

que depende de indivíduos compartilhando o mesmo conhecimento. Esse ciclo compreende a 

forma tácita de conhecimento, precisa de um contexto compartilhado para sua interpretação e 

implica na interação face a face dos indivíduos (DALKIR, 2011).  

O ciclo de Burk (1999) apresenta o ciclo do conhecimento por meio de quatro etapas: 

criação, organização, compartilhamento e utilização/reutilização. Em seu ciclo, o 

conhecimento pode ser criado em reuniões, conferências ou experiências. A organização tem 

a tarefa de filtrar o conhecimento e catalogá-lo, na etapa de compartilhamento disponibiliza-se 

o conhecimento através dos canais de comunicação da organização. Na 

utilização/reutilização, ocorre a aplicação do conhecimento em problemas organizacionais 

reais (BURK, 1999). 

Mc Elroy (1999) propõe um ciclo da GC composto pelas seguintes etapas: produzir 

conhecimento, integrar conhecimento e obter feedback entre atividades da GC, como a 

memória organizacional, crenças e ambientes de negócios. Na etapa produzir conhecimento, 

os processos chave envolvem a aprendizagem individual e grupal, a formulação de 

conhecimento, aquisição de informação, requerimentos de conhecimento codificado e 

avaliação de conhecimentos requeridos. Na integração do conhecimento, a organização 

produz um novo conhecimento e retira o antigo que não é mais necessário, o 

compartilhamento do conhecimento permite a comunicação e a garantia de um entendimento 

novo de conhecimento por parte dos indivíduos da organização. Assim, os resultados podem 

atingir ou não as expectativas do negócio, determinando-se qual conhecimento será integrado 

aos processos da organização a partir dos feedbacks entre atividades da GC (DOROW; 

CALLE; RADOS, 2015). 
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O ciclo de Bukowitz e Williams (2003) compõe as seguintes etapas: adquirir, usar, 

aprender, contribuir, acessar, construir e descartar. A primeira etapa consiste em adquirir a 

informação necessária para tomar as melhores decisões. Usar a informação para novos 

interesses que promovam a inovação organizacional. Aprender a partir de experiências com o 

meio, e contribuir, registrando o que aprendeu em bases de conhecimento coletivo, e assim 

compartilhando as melhores práticas e lições aprendidas, para que outros colaboradores não 

cometam os mesmos erros anteriores. Acessar uma base de conhecimento para definir o 

conhecimento necessário para cumprir uma tarefa. Construir, investindo na manutenção do 

conhecimento de forma a assegurar o capital intelectual e futuro da organização. E assim, 

descartar ativos físicos ou intelectuais que não criam mais valor a organização (DOROW; 

CALLE; RADOS, 2015).  

O ciclo proposto por Lee, Lee e Kang (2005) apresenta cinco etapas: criação, acúmulo, 

compartilhamento, utilização e internalização do conhecimento.  Na criação os indivíduos se 

inter-relacionam para criar novos conhecimentos. No acúmulo, tem-se o armazenamento deste 

conhecimento criado. No compartilhamento ocorre à promoção e difusão do conhecimento 

para os demais indivíduos da organização. Na utilização e internalização do conhecimento, 

esse conhecimento é aplicado para criar as melhores práticas organizacionais. Assim, a Figura 

2 apresenta uma linha do tempo dos ciclos da GC aqui discutidos. 

 

Figura 2 – Linha do tempo dos principais ciclos da GC. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Na Figura 2, observa-se a evolução temporal de acordo com todos os ciclos aqui 

apresentados. Nesses ciclos, o compartilhamento do conhecimento é previsto por meio de 

ações específicas e fundamentais para que o conhecimento tome fluência ao longo da sua 

existência. Sendo assim, Wiig (1993) propõe o uso da tecnologia como ferramenta de 

compartilhamento do conhecimento que fica disponível em qualquer parte, tempo e formato 
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(DOROW; CALLE; RADOS, 2015). Em Nonaka e Takeuchi (1997), a fase denominada 

‘socialização’ promove o diálogo entre duas ou mais pessoas, o que facilita o 

compartilhamento das experiências através de emoções em um contexto específico. Para 

Boisot (1998) é notável quando a informação necessita de um contexto compartilhado para 

tornar-se conhecimento. Mas Burk (1999) afirma que a etapa de compartilhamento 

disponibiliza o conhecimento através dos canais de comunicação da organização (BURK, 

1999). 

McElroy (1999) afirma que o compartilhamento do conhecimento permite a 

comunicação e a garantia de um entendimento novo de conhecimento, por parte dos 

indivíduos da organização (DOROW; CALLE; RADOS, 2015). Em Bukowitz e Williams 

(2003), a etapa contribuir condiz com a ação dos funcionários em registrar o que eles 

aprendem em bases de conhecimento coletivo, assim compartilham as melhores práticas e 

lições aprendidas para que outros colaboradores não cometam os mesmos erros anteriores 

(DOROW; CALLE; RADOS, 2015).  

Por fim, Lee, Lee e Kang (2005) também afirmam que o compartilhamento promove a 

difusão do conhecimento para os demais indivíduos da organização. No entanto, de acordo 

com Fredrickson (2001), existem fatores que influenciam o compartilhamento do 

conhecimento, como a internalização de emoções positivas, discutidas na próxima seção.  

 

2.5 EMOÇÕES POSITIVAS 

 

Embora o senso comum identifique facilmente o que é uma emoção, ainda não há 

consenso científico sobre o seu significado. A emoção, em essência, é um legado deixado pela 

evolução que proporciona ao indivíduo impulsos para uma ação imediata (SOBRAL, 2010).  

De acordo com Lazarus (1991), a emoção é resultado da avaliação pessoal sobre o significado 

que um evento teve na criação do seu bem-estar. Para Goleman (2011) a emoção refere-se a 

um sentimento e aos raciocínios aí derivados, estados psicológicos e biológicos, e ao leque de 

propensões para a ação. Também de acordo com o autor, há centenas de emoções, incluindo 

respectivas combinações, variações, mutações e tonalidades.  

Nyer (1997) define que emoção é a consequência das avaliações cognitivas e 

dependem da situação em que o indivíduo se encontra e do ambiente. O autor ressalta que isso 

leva o indivíduo a uma experiência subjetiva e também a uma tendência à ação, sempre 

acompanhada de respostas fisiológicas. Segundo Bagozzi, Gopinath e Nyer (1999), a emoção 
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é um estado mental de prontidão que surge de avaliações cognitivas de eventos ou 

pensamentos e que pode ser percebida por gestos, posturas e características faciais.  

Para Pinto (2001), a emoção é uma experiência subjetiva que envolve toda a pessoa, 

mente e corpo. Ainda para o autor, a emoção é uma reação complexa desencadeada por um 

estímulo ou pensamento com reações orgânicas e sensações pessoais, que é uma resposta 

onde envolve diferentes componentes em que é nomeadamente uma reação observável, uma 

excitação fisiológica, uma interpretação cognitiva e uma experiência subjetiva. Finalmente, 

Camões (2006) define a emoção como um meio natural de avaliar o ambiente que nos rodeia 

e reagir de forma adaptativa. 

Na literatura, as emoções são caracterizadas como negativas ou positivas. Uma teoria 

que explica ambas é denominada de teoria do controle sobre o comportamento. Nela 

considera-se que o ponto de vista sobre o comportamento pode dizer sobre a natureza da 

emoção, além disso, essa é uma teoria que sugere como as emoções podem surgir e considerar 

como funcionam no comportamento humano. Uma emoção positiva permite que um 

indivíduo saiba o que está sendo feito em direção a um objetivo desejável. Uma emoção 

negativa é uma forma de perceber que nenhum comportamento, progresso ou ação está sendo 

tomado em direção aos objetivos (CARVER; SCHEIER, 1990). 

As emoções negativas incorporam avaliações negativas, sentimentos desprazerosos e o 

desejo de mudar a situação (MARIM, 2010). Essas emoções representam uma dimensão geral 

de sofrimento subjetivo e engajamento desagradável que inclui uma variedade de estados de 

humor aversivos, incluindo: raiva, desprezo, repulsa, culpa, medo e nervosismo (WATSON; 

CLARK; TELLEGEN, 1988); frustrado, irritado, deprimido, incomodado, hostil, preocupado 

e desmotivado (KAHNEMAN et al., 2004); ansioso, triste e com raiva (FREDRICKSON, 

2001). No entanto, as emoções positivas funcionam como antídotos eficientes para os efeitos 

persistentes das emoções negativas, elas podem corrigir ou desfazer os efeitos posteriores das 

emoções negativas (FREDRICKSON, 2001). 

A teoria de Fredrickson (1998), chamada de “The broaden-and-build theory”, em 

português, “A teoria alargar e construir”, explica que os efeitos das emoções positivas 

compartilham a capacidade de ampliar os repertórios momentâneos das pessoas e criar seus 

recursos pessoais duradouros, desde recursos físicos e intelectuais até sociais e recursos 

psicológicos (FREDRICKSON, 1998). As emoções positivas incorporam uma avaliação 

positiva aos sentimentos prazerosos e ao desejo de manter a situação (MARIM, 2010). Isso 

reflete o quanto uma pessoa se sente entusiasmada, ativa e alerta, sendo esse um estado de alta 

energia, concentração total e engajamento prazeroso (WATSON; CLARK; TELLEGEN, 
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1988). O Quadro 1 apresenta os principais tipos de emoções positivas identificados pela 

literatura da área. 

 

Quadro 1 – Identificação das emoções positivas. 

Referências Identificação (Emoções Positivas) 

Watson, Clark e Tellegen (1988) Entusiasmado, ativo, alerta. 

Fredrickson (1998, 2001) Alegria, interesse, contentamento, amor. 

Bagozzi, Gopinath e Nyer (1999) Satisfação, alegria, prazer, orgulho, alívio, carinho, amor, 

esperança. 

Kahneman, Krueger, Schkade, Schwarz 

e Stone (2004) 

Feliz, amigável, divertido. 

Lyubomirsky,  King e Diener (2005) Alegria, interesse, orgulho. 

Kok,Catalino e Fredrickson (2008) Alegria, serenidade, gratidão, amor. 

Lima (2014) Alegria, amor, felicidade, realização, orgulho, admiração. 

Berg e Karlsen (2014) Alegria, força, otimismo, gratidão, auto eficácia. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A alegria, a felicidade, o interesse, o orgulho, o contentamento e o amor são alguns 

sentimentos que envolvem a experiência de emoções positivas. A alegria, segundo 

Fredrickson (1998), surge em contextos seguros e familiares, que requer baixo esforço e 

também pode surgir em algumas realizações e atingimento de metas. Essa mesma emoção 

pode ampliar o repertório pensamento-ação de um indivíduo, e além de ampliar a 

individualização, tem um efeito incidental, que constrói o indivíduo por suas habilidades 

físicas, intelectuais e sociais.  

Apesar de Lazarus (1991) afirmar que muitas vezes a alegria é usada como sinônimo 

de felicidade, a felicidade é definida como um desejo de agir e de fazer coisas como dançar, 

cantar, abraçar pessoas, ler um romance, pintar ou dar risadas. As pessoas que estão satisfeitas 

com suas vidas expressam emoções positivas de alegria ao longo do tempo e têm maior 

probabilidade de trabalhar ativamente em direção a novos objetivos com menos conflitos e 

mais cooperação na equipe. Assim, a felicidade é definida como a experiência frequente de 

emoções positivas ao longo do tempo (LYUBOMIRSKY; KING; DIENER, 2005). 

O interesse é uma emoção que instiga a curiosidade. Assim, para satisfazer uma 

curiosidade os indivíduos são atraídos a explorar novas informações e experiências e 

expandindo esse processo, fazem com que essa busca aumente a sua base de conhecimento. 

Portanto, o conhecimento adquirido passa a ter uma base durável e não mais momentânea, ou 

que apenas satisfaça a emoção em determinado momento (FREDRICKSON, 2001).  

O orgulho é uma emoção que surge a partir de realizações pessoais, especialmente 

quando o desempenho de alguém é reconhecido e quando os membros de um grupo 
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reconhecem as habilidades e contribuições dos outros indivíduos (HOOFF; SCHOUTEN; 

SIMONOVSKI, 2012). O orgulho também amplia o conhecimento dos indivíduos, cria-se o 

desejo de compartilhar a notícia da conquista com outras pessoas, o que vislumbra realizações 

ainda maiores no futuro (LEWIS; JONES; BARRETT, 2008). Assim, o orgulho pode levar 

um indivíduo à uma forte convicção de que ele tem coisas valiosas para contribuir com o 

desempenho do grupo, influenciando também a vontade de compartilhar o que sabe (HOOFF; 

SCHOUTEN; SIMONOVSKI, 2012). 

O contentamento é uma emoção que surge em situações avaliadas como seguras, com 

alto grau de certeza e baixo grau de esforço. Essa emoção cria o desejo do indivíduo em 

‘saborear’ o momento atual da vida, experiências, circunstâncias e sucessos recentes, bem 

como novos pontos de vista de si e do mundo que o cerca (FREDRICKSON, 1998).  

Por fim, o amor, é a única emoção pela qual as pessoas o experimentam de diferentes 

formas, i.e., amor romântico ou apaixonado; amor companheiro; amor cuidadoso; e apego aos 

que cuidam. As experiências amorosas são sentidas em direção a indivíduos específicos, 

como a mãe, o confidente, o amante ou a criança. Assim, o amor desencadeia as emoções 

positivas mais específicas de interesse, contentamento e alegria, e também amplia a 

repercussão momentânea do pensamento-ação à medida que as pessoas exploram, saboreiam 

e brincam com as pessoas que amam. Ao longo do tempo, as interações inspiradas pelo amor 

ajudam a construir e fortalecer vínculos sociais duradouros (FREDRICKSON, 1998). 

A satisfação é uma emoção que, segundo Wagner e Hollenbeck (2003), é necessário 

defini-la por meio de três componentes-chave: valores, importância dos valores e percepção. 

A satisfação no trabalho, i.e., resulta da percepção da importância do trabalho do indivíduo 

para a empresa e para a realização dos seus próprios objetivos. Staw, Sutton e Pelled (1994) 

propõem um modelo que sugere que a emoção positiva traz resultados favoráveis no trabalho 

por meio de três conjuntos de processos. O primeiro conjunto de processos sugere que a 

emoção positiva tem efeitos desejáveis independentes das relações de uma pessoa com os 

outros, incluindo melhor produtividade e persistência nas tarefas. O segundo sugere que as 

pessoas com emoções positivas se beneficiam de respostas mais favoráveis e são mais bem 

sucedidas na influência com outras pessoas, além de serem mais agradáveis e possuírem 

atributos desejáveis. O terceiro e último conjunto de processos sugere que as pessoas com 

emoções positivas reagem de forma mais favorável a outras pessoas, o que resulta em maior 

cooperação entre essas pessoas. Assim, a combinação desses processos leva a bons resultados 

no local de trabalho, incluindo avaliações de supervisores, maior remuneração, autonomia, 

feedbacks, apoio de colegas de trabalho e supervisores (STAW; SUTTON; PELLED, 1994). 
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Assim, é observável que as emoções positivas dos indivíduos de fato afetam o seu trabalho 

nas organizações. 

Babiker et al. (2015) apresentam que os processos de aprendizagem, atenção, 

percepção e memória são afetados pelas emoções. Assim, pessoas que estão com emoções 

positivas internalizadas tendem a ocupar menos tempo para resolver problemas 

organizacionais, i.e., a tendência é lidar mais facilmente com os problemas e resolvê-los. 

Além de que o indivíduo tende a ser mais criativo do que outro que não possui emoções 

positivas internalizadas no momento (ISEN; DAUBMAN; NOWICKI, 1987).  

Diferente do conhecimento, as emoções positivas não são armazenadas e recuperadas 

por si só, mas é possível criar condições que as façam surgir na memória e reagir 

emocionalmente nos indivíduos e assim condicionar o surgimento das emoções positivas até 

esse ponto (BAGOZZI; GOPINATH; NYER, 1999). O surgimento das emoções positivas cria 

nos indivíduos o desejo de manter, aumentar, compartilhar ou prolongar esse momento de 

internalização das emoções positivas (BAGOZZI; GOPINATH; NYER, 1999). Portanto, 

estimular a internalização das emoções positivas no indivíduo pode melhorar 

substancialmente o seu desempenho e, consequentemente, o da organização em que atuam. 

Isso faz com que a organização e os indivíduos que a compõem estejam em sinergia para a 

obtenção de resultados positivos no compartilhamento do conhecimento e na execução das 

suas tarefas.  

 

2.6 EMOÇÕES POSITIVAS E O COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO 

 

Uma emoção positiva, como a felicidade, estimula a maior interação entre as pessoas 

(ISEN; DAUBMAN; NOWICKI, 1987). Segundo o estudo empírico de Vidotti et al. (2016) 

algumas emoções positivas como: alegria, interesse, contentamento e amor, quando 

internalizadas, induzem mais fortemente o individuo a compartilhar seu conhecimento acerca 

da organização. Tais emoções fazem com que os indivíduos sintam a necessidade de dividir 

esses momentos e isso expande as interações sociais.  Normalmente, a interação com outras 

pessoas ocorre face a face, por meio do diálogo ou de algumas perguntas, essa interação é que 

faz com que as pessoas compartilhem conhecimento (BUKOWITZ; WILLIANS, 2002).  

Entretanto, segundo Osinski, Roman e Selig (2015), existem fatores que facilitam o 

compartilhamento do conhecimento, como o apoio da organização e as atividades de 

socialização. As atividades de socialização ocorrem quando os indivíduos interagem uns com 
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os outros e, de acordo com Holste e Fields (2010), essa interação estabelece um sentido de 

confiança entre os indivíduos na organização.  

Na “Teoria alargar e construir” de Fredrickson (1998), quando um indivíduo está com 

emoções positivas internalizadas ele tende a compartilhar essa emoção com alguém. Para a 

autora, o significado de ‘alargar’ emerge ao longo do tempo e cria recursos pessoais 

duradouros, como conexões sociais, estratégias de enfrentamento e conhecimento ambiental. 

As atitudes inicialmente positivas, como o interesse e a curiosidade, produzem conhecimento 

mais preciso pois cria oportunidades de aprendizagem experiencial, onde o conhecimento 

transforma-se em um recurso pessoal duradouro (FREDRICKSON; LOSADA, 2005).  

À medida que esses recursos se acumulam, eles funcionam como reservas que podem 

ser utilizadas para gerenciar ameaças futuras e aumentar as chances de sobrevivência. Além 

disso, as emoções positivas podem tornar os indivíduos mais integrados socialmente e mais 

bem informados, eficazes e resilientes (FREDRICKSON; LOSADA, 2005). De fato, percebe-

se que essa integração faz com que o indivíduo conviva mais em sociedade e compartilhe suas 

experiências, emoções e recursos acumulados ao longo do tempo (FREDRICKSON; 

LOSADA, 2005).  

De acordo com Menges e Kilduff  (2015), as emoções também podem ser 

compartilhadas em grupos através do mimetismo, quando indivíduos imitam ou copiam as 

emoções expressadas no grupo e as pessoas tendem a alinhar suas emoções com as de outros 

que estão enfrentando a mesma experiência. Assim, para os autores, quando os indivíduos 

expressam emoções positivas, eles também provocam tais emoções em quem os observa. 

Ainda segundo os autores, a disseminação de emoções positivas em grupos maiores também 

ocorre, pois  quando um indivíduo experimenta uma emoção positiva ele sente o desejo de 

procurar outras pessoas para compartilhar essas mesmas emoções. Isso pode formar um 

círculo virtuoso uma vez que outras pessoas internalizam as emoções e procuram mais outras 

pessoas para compartilhá-las. Como resultado disso, as emoções positivas podem se espalhar 

de pequenos grupos de indivíduos para grandes grupos de indivíduos. Portanto, é notável que 

existe de fato um forte desejo nas pessoas em compartilhar suas emoções positivas com outros 

indivíduos e isso pode influenciar no compartilhamento do conhecimento entre esses 

indivíduos em um ambiente de trabalho, por exemplo.  
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3 MÉTODO DA PESQUISA 

 

Este capítulo trata da metodologia utilizada para a compreensão desta pesquisa, 

principalmente no que tange a classificação e delimitação, bem como o desenvolvimento, a 

administração do questionário e as entrevistas realizadas pelo pesquisador. Sob esta ótica é 

traçado o percurso metodológico para responder à questão de pesquisa. 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa é de natureza aplicada com objetivos exploratório e descritivo, 

abordagem mista (qualitativo-quantitativa) e procedimentos técnicos de levantamento 

bibliográfico e pesquisa de campo, apresentados em destaque na Figura 3. 

 

Figura 3 – Classificação da pesquisa. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Sobre o ponto de vista da natureza esta é uma pesquisa aplicada ou prática, pois são 

inibidas por experiências envolvendo serviços de rotina e aplicação prática nas organizações 

privadas, industriais ou governamentais (GLASER; STRAUSS, 2006).  

Em relação aos objetivos, esta pesquisa classifica-se como exploratória e descritiva. 

Exploratória porque é um meio valioso de descobrir o que está acontecendo quando as 

variáveis e as bases teóricas são desconhecidas e buscam-se novos conhecimentos 

(CRESWELL, 2014). Segundo Mohaprata, Agrawal e Satpathy (2016), o objetivo 

exploratório tem a capacidade de refinar os dados da pesquisa, o que torna-a mais próxima da 

realidade. Além disso, o objetivo descritivo retrata um perfil preciso de pessoas, eventos ou 

situações, em que é necessário ter uma imagem clara dos fenômenos os quais se deseja fazer a 

coleta de dados. Por se tratar também de uma pesquisa com o objetivo exploratório, há uma 

forte orientação quantitativa, que apresenta os desafios de identificar os resultados 

quantitativos para explorar ainda mais os tamanhos de amostras (CRESWELL, 2014).  

A abordagem quantitativa é usada para construir um instrumento que melhor se adapte 

à amostra em estudo, podendo variar amplamente a definição dos indivíduos no que tange a 

funções, grupos, organizações, processos e culturas (MILES; HUBERMAN; SALDAÑA, 

2014). A abordagem qualitativa explora os pontos de vista dos participantes contribuindo para 

ambas as fases da pesquisa (CRESWELL, 2014). Assim, a abordagem qualitativa é conduzida 

no sentido de obter o contato com os participantes em um ambiente natural para investigar a 

vida cotidiana e/ou excepcional dos indivíduos, visando reduzir as distorções que possam 

surgir com a abordagem quantitativa. Por isso, o pesquisador tenta capturar os dados sobre as 

percepções dos participantes locais através de atenção profunda, a maior parte por palavras. A 

tarefa principal é descrever como as pessoas entendem, contam, agem e gerenciam as 

situações do dia a dia (MILES; HUBERMAN; SALDAÑA, 2014). Nesse contexto, o 

ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados, i.e., a indústria de software e o 

pesquisador; e os participantes que nessa indústria trabalham são os instrumentos-chave para 

a coleta de dados.  

A aproximação com o objeto estudado faz-se a partir de fontes bibliográficas, onde o 

investigador esclarece a teoria que sustenta o seu estudo, para construir outras teorias a partir 

da pesquisa bibliográfica (TONG; SAINSBURY; CRAIG, 2007). Além do contato 

bibliográfico, a pesquisa envolve o levantamento de dados com um grupo de pessoas por 

meio de um questionário e de entrevistas semiestruturadas. Portanto, há a necessidade de um 

procedimento de pesquisa de campo quando o pesquisador gera significado a partir dos dados 

coletados a campo, geralmente utilizado em processo de pesquisa qualitativa. Nesse contexto, 
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a pesquisa a campo permite a análise de um grupo específico de pessoas referente à relação 

entre as emoções positivas desses participantes no compartilhamento do conhecimento 

organizacional.   

 

3.2 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

A delimitação da pesquisa, segundo Creswell (2014), ajuda a definir melhor os 

parâmetros do estudo. É necessário que se tenha um propósito claro ou um conjunto de 

‘coisas’ que se deseja descobrir, como a resposta a uma pergunta, i.e., problema de pesquisa 

(SAUNDERS; LEWIS; THORNHILL, 2009). Assim sendo, esta pesquisa é voltada a equipes 

que trabalham na indústria de software e que estão inseridos em algum projeto de 

desenvolvimento de software com o objetivo de coletar dados que respondam a questão de 

pesquisa apresentada na seção 1.1. Portanto, para alcançar o objetivo proposto, esta pesquisa 

foi delimitada a: 

 estudar a literatura acerca da GC, disseminação e compartilhamento do conhecimento 

e emoções positivas; 

 elaborar e administrar um questionário para investigar as emoções em equipes de 

desenvolvimento de software, considerando o apoio organizacional, o clima 

organizacional, o apoio da organização para o equilíbrio entre família e trabalho e as 

emoções com relação ao projeto em que estão envolvidos; 

 elaborar um protocolo de entrevista semiestruturada, baseado nos achados da 

administração do questionário, para investigar os fatores que influenciam as emoções 

positivas no compartilhamento do conhecimento entre os integrantes de equipe de 

desenvolvimento de software, que é composta por gerentes, líderes, desenvolvedores e 

testadores; 

 realizar as entrevistas com integrantes de um projeto ou equipe de desenvolvimento de 

software; 

 analisar e debater os achados da pesquisa, apresentando os seus direcionamentos e os 

seus desafios.  

 

3.3 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

A pesquisa teve inicio após uma reunião com as empresas da indústria de software 

ligadas a Software by Maringá (SbM), que é um arranjo produtivo local com mais de trezentos 
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associados da cidade de Maringá – Paraná. Na ocasião foram cadastrados os interessados em 

participar da pesquisa. Passados alguns dias, foi realizado o contato com todas as empresas 

cadastradas, quando foram realizados os agendamentos para uma prova de conceito seguida 

da administração do questionário e entrevistas com os participantes. 

A pesquisa foi executada em três fases. Na primeira fase foi realizada uma revisão 

sistemática da literatura para um levantamento de estudos já publicados com relação ao tema 

desta pesquisa. A segunda fase consistiu na preparação e administração de um questionário, 

especificando as variáveis para entender o fenômeno do estudo quantitativo. Na terceira fase, 

caracterizada como qualitativa, foram realizadas entrevistas com o intuito de compreender 

detalhadamente os pontos de vista dos participantes.  

 

Figura 4 – Fases da pesquisa. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Por fim, esta pesquisa passou pela apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) do 

Centro Universitário de Maringá – UniCesumar.  O parecer consubstanciado do CEP é 

apresentado no Anexo 1 e o detalhamento de cada fase é exposto nas próximas seções. 
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3.3.1 Fase 1: Revisão Sistemática 

 

Para o aprofundamento dos trabalhos relacionados aos temas tratados nesta pesquisa, 

foi realizada uma revisão sistemática acerca da GC buscando a relação entre o 

compartilhamento do conhecimento e as emoções positivas dos indivíduos, conforme 

apresentado nas próximas seções. 

 

3.3.1.1 Protocolo 

 

O protocolo da revisão sistemática foi elaborado seguindo o modelo de Tenório Junior 

(2010), sendo dividido em seis etapas: delineamento, seleção das fontes, critérios de seleção e 

exclusão, execução da seleção, extração de informações e sumarização dos resultados. A 

etapa de delineamento define o processo da revisão sistemática. Nas etapas de seleção das 

fontes e estudos são definidos os critérios a serem realizados na pesquisa, com intuito de 

filtrar os resultados mais relevantes. Na etapa da extração das informações é feita uma 

descrição de quais tipos de informações são selecionados para análise. Por fim, na etapa de 

sumarização dos resultados são analisados os objetivos dos trabalhos encontrados, métodos, 

tipo de contribuição e evolução das publicações sobre o assunto. 

 

3.3.1.2 Delineamento 

 

O delineamento é dado pelos seguintes elementos: foco do estudo, problema, questão 

da revisão, palavras-chave em língua portuguesa e língua inglesa, intervenção, efeito, medição 

dos resultados, população e aplicação. O Quadro 2 apresenta o delineamento da pesquisa.  

 

Quadro 2 – Delineamento da pesquisa. 

Elementos do Delineamento 

DdDDELINEAMENTO 

Descrição 

Foco do estudo Identificar estudos da GC com foco no 

compartilhamento do conhecimento, que tenham 

relação com as emoções positivas. 

Problema Verificar o estado da arte da relação das emoções 

positivas no compartilhamento do conhecimento da 

GC explicitando as práticas e as lacunas existentes 

na área. 

Questão Quais são as pesquisas que discutem as emoções 

positivas no compartilhamento do conhecimento da 

GC? 

Palavras-chave em Língua Portuguesa Gestão do conhecimento; emoções positivas; 
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Elementos do Delineamento 

DdDDELINEAMENTO 

Descrição 

compartilhamento de informação; conhecimento 

compartilhado; informação compartilhada, gestão 

do conhecimento. 

Palavras-chave em Língua Inglesa Knowledge management; positive emotions; 

information sharing. 

Intervenção Identificação e avaliação das soluções expostas nas 

pesquisas. 

Efeito Consolidação do conhecimento e identificação do 

estado da arte dos assuntos encontrados. 

Medição de resultados Quantidade de pesquisas encontradas, relação entre 

os temas, bem como informações acerca do método 

de pesquisa, foco da contribuição e descrição dos 

trabalhos encontrados. 

População Artigos publicados em periódicos e anais de 

conferências relacionados ao tema de pesquisa, com 

data de publicação posterior a 2011. 

Aplicação Pesquisadores da área da GC e emoções positivas. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

3.3.1.3 Seleção das Fontes 

 

As fontes são bases de dados utilizadas para a busca de estudos, as bases foram 

selecionadas conforme a adoção dos critérios apresentados no Quadro 3. 

 

  Quadro 3 – Critérios de seleção das fontes. 

Critérios Descrição 

Critérios de seleção das fontes Disponibilidade de consulta a artigos completos (full papers) na 

internet; existência de mecanismos de busca com suporte à 

inserção de operadores booleanos (como AND e OR); e base de 

dados atualizada com publicações referentes aos últimos 6 anos. 

Idiomas dos estudos Línguas Portuguesa e Inglesa. 

Identificação das fontes Palavras-chave. 

Palavras-chave em Língua 

Portuguesa 

((("gestão do conhecimento") E ("emoções positivas")) OU 

("compartilhamento do" E conhecimento OU (informação OU 

informações)) OU ("conhecimento compartilhado" OU 

"informação compartilhada" OU "informações 

compartilhadas")).                   

Palavras-chave em Língua 

Inglesa 

((("knowledge management") AND ("positive emotions")) OR 

(knowledge OR information) AND (sharing))). 

Lista de fontes Periódicos Capes, Scielo, Emerald Insight, Ibict (Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações), Science Direct, Scopus, 

Google Scholar, Proquest, Jestor, Library. 

Seleção das fontes após 

avaliação 

Foram selecionados os Periódicos Capes, Science Direct e 

Emerald Insight. 
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Critérios Descrição 

Verificação das referências Todas as fontes selecionadas são amplamente utilizadas por 

pesquisadores de todo o mundo. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

3.3.1.4 Critérios de seleção dos estudos  

 

Quanto aos critérios de seleção dos estudos, foram  informadas as palavras-chave 

(Quadro 3), nos motores de busca oferecidos em cada uma das fontes selecionadas. Além 

disso, foi realizada a leitura dos metadados de cada artigo, a leitura de título e resumo 

(abstract) de cada artigo aprovado em uma primeira triagem e a leitura integral dos artigos 

remanescentes. 

Foram excluídos da seleção dos estudos àqueles que: 

 não estivessem no formato de artigo completo (full paper); 

 não fossem relacionados à GC; 

 não estivessem relacionados ao contexto organizacional; 

 não tivessem relação com compartilhamento do conhecimento; 

 não tivessem uma das seguintes qualificações segundo o Qualis da CAPES: A1, A2, 

B1, B2; 

 não relacionassem emoções positivas com compartilhamento do conhecimento e/ou 

GC; 

 que discutissem outras emoções, i.e., emoções negativas. 

Além disso, foram excluídas pesquisas que indicavam os desafios e as direções a 

serem tomados na área de pesquisa em questão (roadmaps). Entretanto, foram consideradas 

àquelas que apresentam  propostas para a área da GC tanto em compartilhamento do 

conhecimento quanto em emoções positivas. 

 

3.3.1.5 Execução da seleção 

 

A busca nas fontes selecionadas, juntamente com a execução dos critérios de seleção e 

exclusão dos estudos, resultou nos quarenta e três artigos apresentados no Quadro 4.  
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Quadro 4 – Relações entre os temas de pesquisa. 

Referências 
GC e 

Compartilhamento 

GC e 

Emoções 

Positivas 

Compartilhamento e 

Emoções Positivas 

Amorim e Tomaél (2011)    

Anna, Pereira e Campos (2015)    

Araújo e Garcia (2013)    

Bande et al. (2014)    

Barnard e Pendock (2013)    

Bem e Amboni (2013)    

Bem e Coelho (2013)    

Bem, Prado e Delfino (2013)    

Berg e Karlsen (2014)    

Berglund, Hallgren e Aradóttir (2015)    

Bermejo et al. (2014)    

Burcharth (2011)    

Dasborough, Lamb e Suseno (2015)    

Desiderio e Popadiuk (2015)    

Eldor (2016)    

Eldor e Harpaz (2016)    

Freire et al. (2012)    

Hartung e Oliveira (2013)    

Hong, Yang e Song (2016)    

Jonker e Mewer (2013)    

Junior, Guimarães e Jeunon (2014)    

Junior, Cavazotte e Arruda (2014)    

Li, Yuan, Ning e Ying (2015)    

Lira e Duarte (2013)    

Maehler e Venturini (2011)    

Marchi, Junior e Wittmann (2012)    

Odelius et al. (2011)    

Oliveira e Cianconi (2013)    

Oliveira et al. (2012)    

Osinski, Roman e Selig (2015)    

Pinho et al. (2012)    

Prado e Molina (2011)    

Quandt et al. (2014)    

Rêgo, Filho e Lima (2013)    

Rodrigues e Graeml (2013)    

Sampaio, Passos e Assis (2014)    

Serenko e Botis (2016)    

Stephens e Carmeli (2016)    

Sugahara e Vergueiro (2011)    

Vasconcelos et al. (2013)    

Vuori e Huy (2016)    

Weber, Grisci e Paulon (2012)    

Zahedi, Shahin e Babar (2016)    

Totais de estudos por temas  32 6 5 

Total de estudos (32 +  6 + 5) = 43 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A avaliação dos estudos foi realizada por meio da seleção e extração de informações 

de onze trabalhos que relacionam “GC e Emoções Positivas” e “Compartilhamento e 

Emoções Positivas”, todos alinhados com o tema proposto nesta dissertação.  

Vale ressaltar que no Quadro 4 as pesquisas de Pinho et al. (2012) e Vuori e Huy 

(2016) são os únicos trabalhos que debatem, especificamente, o compartilhamento e as 

emoções positivas.  Observou-se ainda que os dois trabalhos apresentam a importância da 

relação emoções com o ambiente organizacional. Igualmente, foi constatado que as emoções 

interferem no processo e no resultado organizacional. Assim, os autores sugerem que esse é 

um vasto campo a ser explorado em futuras pesquisas. Isso reforça a importância do tema 

tratado nesta pesquisa.  

 

3.3.1.6 Extração de informações 

 

A partir dos estudos encontrados no Quadro 4 foram extraídas informações 

considerando os elementos de extração apresentados no Quadro 5.  

 

Quadro 5 – Elementos de extração dos estudos. 

Elemento Descrição 

Critérios de inclusão e exclusão 

de informações 

As informações extraídas dos estudos devem conter aspectos da 

GC, exclusivamente que envolvam compartilhamento e que 

estejam alinhadas a algum estudo ou reflexão em emoções 

positivas. As soluções propostas nos artigos podem incluir técnicas, 

métodos, modelos, estratégias ou qualquer outra iniciativa 

relacionada a emoções positivas. 

Questionário para extração dos 

dados 

São apresentados os aspectos considerados relevantes nesta 

pesquisa para responder a questão de pesquisa apresentada na seção 

1.1: “Quais são os fatores que influenciam as emoções positivas no 

compartilhamento do conhecimento entre os integrantes de equipe 

de desenvolvimento de software?”. 

Autores Apresenta o sobrenome dos autores e o ano da referência 

bibliográfica 

Descrição da pesquisa Apresenta uma breve descrição do objetivo dos estudos 

selecionados. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

3.3.1.7 Sumarização dos resultados 

 

Os resultados desta revisão sistemática podem ter sofrido influência de quatro fatores 

que podem ter causado distorções, são eles:  
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 a quantidade de fontes de busca utilizadas, neste caso apenas três, sendo: Periódicos 

Capes, Science Direct e Emerald Insight;  

 a dificuldade em definir uma string de busca que possibilitasse a identificação dos 

estudos relevantes em diferentes áreas de pesquisa;  

 a qualidade dos motores de busca das fontes selecionadas; e  

 a influência do autor na seleção dos artigos e na extração das informações. Os 

resultados obtidos são aplicados para identificar contribuições. 

Dos 43 artigos encontrados (Quadro 4), 11 foram selecionados por apresentarem a 

relação entre os temas pesquisados, i.e., GC e emoções positivas e compartilhamento e 

emoções positivas, conforme apresentado no Quadro 6. 

  

Quadro 6 – Descrição das pesquisas selecionadas. 

Autores Descrição da Pesquisa 

Bande et al. 

(2014) 

 

Analisa a influência de duas habilidades emocionais (inteligência emocional e 

resiliência) na propensão do vendedor deixar sua organização, direta e 

indiretamente, através do seu impacto no conflito trabalho-família e exaustão 

emocional. 

Barnard e 

Pendock (2013) 

Examina como se sentem os membros de uma diáspora sobre seu país de origem. 

As emoções intensas e contraditórias sentidas pelos imigrantes no qual o 

compartilhamento do conhecimento pela diáspora ocorre. 

Berg e Karlsen 

(2014) 

Fornece uma visão sobre como os gerentes de projeto podem usar ferramentas de 

liderança para incentivar e desenvolver emoções positivas entre os membros da 

equipe do projeto em direção a um maior sucesso geral do projeto. 

Berglund, 

Hallgren e 

Aradóttir (2015) 

Analisa critérios de participação e interação no serviço de restauração de terra, 

impondo cinco desafios e sete estratégias para lidar com os desafios, sendo um 

deles lidar com as próprias emoções. 

Dasborough, 

Lamb e Suseno 

(2015) 

Explora as emoções dos funcionários durante uma mudança de departamento do 

ensino superior, identificando a variação de emoções da equipe na pré-fusão e 

pós-fusão. 

Eldor (2016) Propõe um modelo teórico que liga um conceito relativamente novo de trabalho, 

relacionando três domínios principais da vida dos funcionários: trabalho, vida 

pessoal e comunidade. 

Hong, Yang e 

Song (2016) 

Avalia o papel das expressões emocionais e o seu compartilhamento pelos alunos 

no desempenho da sua aprendizagem e criatividade interpessoais, para que os  

professores possam cultivar essas habilidades. 

Jonker e Merwe 

(2013) 

Determina os episódios e frequências de emoções positivas em trabalhadores de 

língua africana. 

Li et al. (2015) Investiga o papel mediador da organização baseada em conhecimento e da 

propriedade psicológica sobre a relação entre comprometimento afetivo e 

compartilhamento do conhecimento. 

Stephens e 

Carmeli (2016) 

Examina a capacidade das equipes que desenvolvem produtos tecnológicos em 

expressar suas emoções, facilitando a criação do conhecimento e, portanto, 

melhorando os resultados do projeto. 
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Autores Descrição da Pesquisa 

Vuori e Huy 

(2016) 

Entende a queda rápida da organização durante o período de 2005-2010, 

descobrindo que as emoções compartilhadas dos gerentes superiores e 

intermediários durante o processo de inovação de smartphones causaram ciclos 

de comportamentos que prejudicaram tanto o processo quanto o seu resultado. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As publicações encontradas e analisadas possuem o enfoque na influência das 

emoções em outros contextos, como a pesquisa de Bande et al. (2014), que destaca a 

importância de incentivar o desenvolvimento de habilidades emocionais como forma de 

aliviar o stress do trabalho e redução da rotatividade do vendedor. Para os autores as emoções 

constituem uma força psicológica poderosa que pode influenciar significativamente o 

comportamento e o desempenho de vendedores.  

Para Barnard e Pendock (2013), as pesquisas internacionais acerca do tema ‘negócios’ 

necessitam dar maior atenção aos indivíduos e variáveis individuais, tais como as emoções. 

Emoções devem ser investigadas dentro dos contextos naturais em que eles ocorrem, 

tornando-se crucial estudar episódios no local de trabalho, pois os resultados são úteis para os 

gestores que querem melhorar a qualidade emocional do trabalho da vida dos trabalhadores. 

Embora a pesquisa de Berg e Karlsen (2014) análise as emoções na indústria de 

software, ela não trata da influência delas no compartilhamento do conhecimento. Os autores 

fornecem à indústria de software uma visão de como as emoções positivas podem criar boas 

relações com os membros da equipe, reduzir o estresse, desenvolver papéis mais claros, 

criatividade e alegria no local de trabalho. Isso deixa evidente a lacuna existente na área e 

fortalece ainda mais o tema aqui em questão.  

A pesquisa de Berglund, Hallgren e Aradóttir (2015) trata do compartilhamento do 

conhecimento para estabelecer e manter contato com agricultores e outras partes interessadas, 

para apoiar e influenciar as suas práticas de restauração de terras. A pesquisa sugere atenção 

aos problemas emocionais dos indivíduos e os esforços para desenvolver uma forma mais 

flexível de aprender a cultura organizacional de colaboração. 

Dasborough, Lamb e Suseno (2015) apresentam uma pesquisa que tenta compreender 

o fenômeno da variação dos indivíduos de forma positiva ou negativa na organização e ainda 

como se dá essa variação ao longo do tempo. De acordo com a pesquisa de Eldor (2016), as 

emoções são entendidas como uma faceta de valor agregado de trabalho e engajamento dentro 
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das organizações para melhorar a participação no trabalho. Assim, o autor propõe um modelo 

abrangente e holístico para melhorar o envolvimento dos indivíduos no trabalho que os 

profissionais de recursos humanos possam utilizar. 

A implementação proposta por Hong, Yang e Song (2016) explora o campo da sala de 

aula. Na pesquisa são realizadas observações no desenvolvimento dos alunos em sala de aula 

quando esses expressavam e compartilhavam suas emoções. Os pesquisadores notaram que 

quando isso ocorria, a capacidade de aprendizagem e habilidades criativas dos alunos era 

melhorada.  

Segundo a pesquisa de Jonker e Merwe (2013), quando os objetivos organizacionais 

são alcançados, ocorrem episódios emocionais positivos nos seus funcionários. Inversamente, 

os episódios negativos aparecem sob um comportamento de colega de trabalho, atos e pedidos 

de chefes ou superiores e a imposição de tarefas. Segundo a pesquisa, para melhorar a 

qualidade emocional dos indivíduos, seriam necessárias mudanças nas práticas de 

reconhecimento no ambiente organizacional e no melhor esclarecimento de requisitos de 

trabalho. 

Li et al. (2015) investigam antecedentes que afetam o campo psicológico fazendo com 

que o funcionário se sinta proprietário da organização. Segundo a pesquisa, isso o incentiva a 

compartilhar o seu conhecimento com os colegas e membros da equipe. Para tanto, os autores 

propõem ao profissional de recursos humanos projetar regras e programas que incentivam a 

participação dos funcionários nas tomadas de decisão, melhorando o apego emocional do 

indivíduo pela organização. 

Segundo a pesquisa de Stephens e Carmeli (2016), o trabalho em equipe pode gerar 

emoções positivas. As emoções positivas facilitam a criação do conhecimento e, assim, 

melhoram os resultados do projeto, além de favorecer a reinterpretação de situações 

complexas e desafiadoras. A pesquisa ainda abre novos caminhos para outros pesquisadores 

entenderem como demonstrar emoções positivas em equipes de projeto, que corroboram para 

a criação de conhecimento e gerenciamento de resultados de desempenho organizacional. 

A pesquisa de Vuori e Huy (2016) descreve como as emoções sobre fatos históricos e 

experiências compartilhadas em uma organização podem dificultar a posterior integração de 

trabalhos recentes. De acordo com os autores, o medo, por exemplo, pode levar os indivíduos 

a não compartilharem informações negativas com os seus superiores, fazendo com que 

desenvolva uma percepção otimista da organização ao ponto de negligenciar investimentos a 

longo prazo para o desenvolvimento da inovação. Os autores fizeram o estudo com uma visão 
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baseada na empresa, descrevendo como as emoções compartilhadas influenciam nos 

processos e resultados de inovação em produtos. 

Assim, nota-se que as pesquisas recentes preocupam-se em entender as emoções dos 

indivíduos no contexto organizacional. Observa-se também que tais estudos apresentam 

oportunidades de pesquisa acerca da relação das emoções positivas com compartilhamento do 

conhecimento, objetos deste trabalho. A Tabela 1 apresenta a organização dos 11 artigos 

selecionados para esta pesquisa por ano de publicação. 

 

Tabela 1 – Organização dos estudos selecionados por ano de publicação. 

Ano publicação 2013 2014 2015 2016 Total 

Nº publicações 2 2 3 4 11 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A Tabela 1 evidencia que os estudos com relação ao compartilhamento e emoções 

positivas aumentaram gradativamente no decorrer dos anos de 2013 a 2016. Isso significa que 

o tema em questão é atual e está em evidência na comunidade científica. O estudo de Tenório 

et al. (2017) ressalta que nenhuma das propostas atuais apresentam os aspectos para 

apresentar quais são os fatores que influenciam as emoções positivas no compartilhamento do 

conhecimento entre os integrantes de equipe de desenvolvimento de software, portanto, esta 

pesquisa se faz relevante. 

 

3.3.2 Fase 2: Questionário 

 

O questionário foi elaborado com base no levantamento bibliográfico e na revisão 

sistemática da literatura e está dividido em duas seções. A primeira seção tem o intuito de 

investigar as emoções das equipes de desenvolvimento de software com base em três 

dimensões: 

 Dimensão 1 - Apoio organizacional: oito afirmações visando investigar as emoções 

dos participantes e equipe com relação ao apoio organizacional para o bom 

desempenho do seu trabalho; 

 Dimensão 2 - Clima organizacional: oito afirmações visando investigar as emoções 

dos participantes e equipe com relação ao clima organizacional;  

 Dimensão 3 - Equilíbrio família-trabalho: três afirmações visando investigar as 

emoções dos participantes e da equipe com relação ao apoio da organização para 

equilíbrio entre família e trabalho. 
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As três dimensões do questionário agrupam as afirmações em temas a serem 

investigados. O questionário, com as suas respectivas dimensões e afirmações, é apresentado 

no Quadro 7. 

 

Quadro 7 – Dimensões e afirmações do questionário. 

Dimensões Afirmações 

 

 

 

 

 

Apoio 

Organizacional 

A1: A organização valoriza seu trabalho. 

A2: A criatividade e a imaginação no trabalho é bem vinda na organização. 

A3: É fácil falar com as pessoas situadas em níveis hierárquicos superiores. 

A4: Você sente-se livre para comunicar franca e abertamente com os superiores. 

A5: Você sente-se a vontade para mostrar que discorda das opiniões dos seus 

superiores. 

A6: Você tem grande confiança nos superiores. 

A7: Os superiores cumprem as promessas contigo. 

A8: Quando os bons resultados são obtidos devido a esforços dos gerentes, os 

créditos (ex: os elogios ou prêmios) são distribuídos por um número reduzido de 

chefias. 

 

 

 

Clima 

Organizacional 

A9: A atmosfera da organização é amistosa. 

A10: Existe um sentimento de família entre as pessoas da minha organização. 

A11: Há favoritismos pessoais nas promoções realizadas na organização. 

A12: As pessoas sentem-se discriminadas na organização. 

A13: As pessoas preocupam-se com o bem estar dos outros. 

A14: Eu sinto que os superiores são honestos. 

A15: Eu sinto que posso desenvolver as minhas potencialidades na organização. 

A16: Eu sinto que posso aprender continuamente na minha organização. 

 

Equilíbrio 

Família/ Trabalho 

A17: A minha organização me ajuda a conciliar o trabalho com a vida familiar. 

A18: A organização preocupa-se que meu trabalho seja conciliado com as 

responsabilidades familiares. 

A19: A organização cria condições para que eu acompanhe a educação dos meus 

filhos. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A segunda seção do questionário tem o intuito de investigar as emoções dos membros 

de equipe com relação ao projeto em que estão envolvidos por meio de 41 diferentes 

emoções, sendo elas: alerta, amedrontado, amoroso, angustiado, animado, ansioso, 

apaixonado, ativo, calmo, cansado, cheio de energia, confortável, contente, determinado, 

dinâmico, disposto, divertido, entusiasmado, esperançoso, feliz, forte, grato, humilhado, 

incomodado, inquieto, inspirado, irritado, motivado, nervoso, orgulhoso, otimista, paciente 

(com paciência), perturbado, preocupado, rancoroso, relaxado, sereno, temeroso, tenso, 

tranquilo e vigoroso. 

Foi adotada a escala de Likert (1932) para as respostas em ambas às seções do 

questionário, contendo cinco possíveis respostas em que o participante escolhe apenas uma 
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opção: (1) concordo plenamente, (2) concordo, (3) nem concordo, nem discordo, (4) discordo 

e (5) discordo plenamente. O questionário completo é apresentado no Apêndice 1 deste 

documento. 

 

3.3.2.1 Prova de conceito 

 

O questionário foi criado na ferramenta Google Forms e submetido a uma prova de 

conceito em uma das organizações participantes da pesquisa. A prova de conceito obedeceu 

as seguintes etapas:  

 o participante foi levado a uma sala reservada; 

 o pesquisador explicou ao participante o objetivo da pesquisa e cada item do 

questionário;  

 o pesquisador abriu o questionário no navegador do seu computador pessoal e retirou-

se da sala;  

 o participante respondeu o questionário e qualquer dúvida que tivesse poderia chamar 

o pesquisador; 

 o pesquisador cronometrava o tempo que o participante levava para responder o 

questionário; 

 o participante submetia a sua resposta no navegador e chamava o pesquisador. 

 

Participaram da prova de conceito três profissionais de uma empresa da indústria de 

software, sendo um diretor com 18 anos de atuação na área e dois analistas de suporte, um 

com 10 anos e o outro com 3 anos de atuação na área. Cada participante levou em média 10 

minutos para responder o questionário.  

Após a prova de conceito, o questionário foi validado por meio da análise das 

respostas na ferramenta Microsoft Excel, onde verificou-se o grau de confiabilidade dos 

resultados utilizando o Coeficiente Alfa de Crombach, uma ferramenta estatística que 

quantifica, em uma escala de 0 a 1, a confiabilidade da variabilidade das respostas de um 

questionário, com valor mínimo aceitável de 0,7. O coeficiente do alpha de Crombach da 

prova de conceito foi de 0,8, sendo assim satisfatório para indicar que a variabilidade das 

respostas estava adequada. 
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3.3.2.2 Administração do questionário 
 

Com o questionário validado o pesquisador agendou a sua administração em cada 

organização. O pesquisador se dirigiu pessoalmente às organizações para administrar o 

questionário aos participantes. O mesmo procedimento adotado na prova de conceito foi 

realizado na administração do questionário, i.e., respeitando as etapas de 1 a 6.  

O questionário foi administrado entre os períodos de janeiro a julho de 2017 e obteve-

se 51 participantes atuantes em projetos de desenvolvimento de software alocados em cinco 

diferentes empresas da indústria de software, situadas na cidade de Maringá- Paraná. 

 

3.3.2.3 Análise dos dados 

 

Após a administração do questionário foi realizada a análise dos dados. Os dados da 

primeira parte do questionário, com 19 afirmações (A1 a A19), e distribuídos em três (3) 

dimensões, foram analisados por meio de percentuais das respostas e apresentados em 

gráficos de barras.  

A segunda parte do questionário investiga 41 diferentes emoções que foram analisadas 

por meio do teste de Mann Whitney, considerando um nível de significância de p ≤ 0,05. Esse 

nível verifica a proximidade da relação entre duas variáveis independentes (MARTINS, 

2006). Os resultados são apresentados em quadros nos Apêndices 3-5, que mostram as 

emoções relacionadas e não relacionadas com cada afirmação do participante da pesquisa. As 

emoções relacionadas e não relacionadas com cada dimensão são apresentadas e discutidas na 

seção 4.1.5, nos respectivos Quadros 8-10. 

 

3.3.3 Fase 3: Entrevistas 

 

Um protocolo de entrevistas, apresentado no Apêndice 6, foi elaborado com o objetivo 

de investigar com detalhes quais fatores influenciam as emoções positivas no 

compartilhamento do conhecimento entre os integrantes de equipe de desenvolvimento de 

software.  

Essa fase foi executada em uma organização da indústria de software. O critério de 

escolha da organização foi feito com base na maturidade do processo de software que, nesse 

caso, optou-se por uma organização que utiliza o modelo Capability Maturity Model 

Integration no nível 4 (CMMI4). Tal modelo indica que os processos de desenvolvimento de 
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software são gerenciados quantitativamente com métricas e indicadores estabelecidos (SEI, 

2010).  

A organização selecionada é de nacionalidade brasileira e de porte médio, 

desenvolvendo tecnologia para a gestão dos negócios de empresas que estão crescendo no 

mercado. No Brasil, a empresa tem a sua sede na cidade de Maringá, e filiais nas cidades de 

Curitiba, São Paulo e Cuiabá. A empresa também mantém uma operação de desenvolvimento 

de software internacional, na Índia. Seus principais produtos são sistemas para a Gestão 

Empresarial, Marketplace, Componentes Software, Gestão de Acesso ao Crédito Consignado 

e Software de Gestão Municipal de Saúde. A organização também atua como Fábrica de 

Software Outsourcing2.  

 

3.3.3.1 Preparação  

 

A organização selecionada para a fase de entrevistas autorizou a coleta de dados por 

meio de uma declaração de autorização do local, apresentada no Apêndice 7, quando 

disponibilizou 10 pessoas de um mesmo projeto para realização das entrevistas. O contato 

com a empresa foi feito via e-mail e telefone e um funcionário do departamento de recursos 

humanos ficou responsável pelos agendamentos das entrevistas seguindo um cronograma 

proposto pelo pesquisador.  Os entrevistados foram selecionados aleatoriamente considerando 

função, tempo de experiência no projeto e vivência em desenvolvimento de software. O 

pesquisador solicitou a organização diferentes perfis de profissionais, desde iniciantes no 

projeto e/ou desenvolvimento de software, até pessoas mais experientes. O intuito foi levantar 

diferentes impressões sobre o objeto investigado. 

As entrevistas tiveram uma duração média de 60 minutos e todas foram gravadas por 

meio de uma autorização assinada por cada entrevistado antes de seu início. Tais autorizações 

são apresentadas no Anexo 1.  

 

 

                                                 
2 Outsourcing: é a colaboração entre organizações, práticas colaborativas inter-organizacionais, como 

a colaboração entre pessoas geograficamente dispersas, de diferentes contextos culturais e sociais, 

colaborando com um objetivo comum em diversos fusos horários. (BJØRN; BARDRAM; AVRAM, 

2014). 
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3.3.3.2 Execução 

 

As entrevistas foram realizadas no período de fevereiro a abril de 2017. Foram 

entrevistados cinco desenvolvedores, dois analistas de testes, um analista de sistema, um 

assistente de projeto e um gerente de projeto. 

No início da entrevista os participantes foram encorajados a refletir sobre os dois 

últimos episódios com emoção positiva vivenciada na execução do seu trabalho. Após isso, o 

a entrevista foi iniciada seguindo um protocolo de entrevista apresentado no Apêndice 6. 

 

3.3.3.3 Análise dos dados e interpretação dos resultados 

 

As entrevistas foram todas transcritas, palavra por palavra, em documentos de texto. 

Para a análise dos dados das entrevistas tomou-se por base os procedimentos da codificação 

da Grounded Theory ou Teoria Fundamentada, desenvolvido por Barney Glaser e Anselm 

Strauss, no início da década de 60, pois esse procedimento consolidado na pesquisa 

qualitativa facilita a separação dos dados selecionados para análise e interpretação dos 

resultados (GLASER; STRAUSS, 2006). 

O trabalho de codificação é um procedimento através do qual os dados são divididos e  

conceituados para estabelecer-se as suas relações. Para esse trabalho utilizou-se o software 

ATLAS.ti©, que é específico para análise qualitativa de dados. O pesquisador importa o 

documento de texto no ATLAS.ti©, examina-os linha por linha e recorta as unidades de 

análise, em seguida, cada unidade de análise é nomeada com uma palavra (código) 

exprimindo o significado desta para o investigador  (CASSIANI; CALIRI; PELÁ, 1996). 

Dessa forma, o processo de codificação foi realizado por meio de 3 etapas. A primeira 

etapa consistiu em realizar a codificação conceitual ou aberta, que é feita manualmente por 

meio da leitura linha a linha das entrevistas e da codificação das palavras ou frases que 

expressam a essência do discurso requerente (DANTAS et al., 2009).  A segunda etapa, 

denominada codificação axial, foi um processo indutivo de agrupamento dos códigos em 

categorias. Nessa etapa, os códigos foram analisados com o intuito de identificar os mais 

significativos, reduzindo-se assim o número de categorias e as tornando-as mais organizadas 

(CASSIANI; CALIRI; PELÁ, 1996). A terceira e última etapa, denominada codificação 

seletiva, teve o objetivo de refinar e integrar as categorias, identificando inicialmente o 

fenômeno central do estudo (DANTAS et al., 2009).  
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A interpretação dos dados foi realizada após a codificação. A interpretação teve como 

fenômeno central as emoções positivas dos sujeitos e o compartilhamento do conhecimento. 

Assim, estabeleceram-se as conexões entre as categorias formadas, sendo “compartilhamento” 

do conhecimento e “emoções positivas” mencionadas pelos participantes em suas falas e, 

ainda, identificadas na segunda parte do questionário administrado na fase 1 desta pesquisa. 

Após a codificação foram realizadas as análises das entrevistas acerca das emoções positivas 

no compartilhamento do conhecimento organizacional.  
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4 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos na administração de um questionário para 

um grupo de indivíduos da indústria de software, bem como o resultado das entrevistas 

realizadas com esses indivíduos. Na ocasião, foram investigadas as emoções dos indivíduos 

com relação ao apoio organizacional, clima organizacional e equilíbrio entre família e 

trabalho. Além disso, foram investigadas as emoções desses indivíduos relacionadas ao 

trabalho ou projeto em que estavam envolvidos. Os resultados revelaram que existem 

emoções relacionadas e não relacionadas com as dimensões e temas definidos nesta pesquisa. 

Igualmente, as análises das entrevistas indicaram quatro fatores de influência sobre as 

emoções positivas dos indivíduos para o compartilhamento do conhecimento. Ao final são 

apresentados os resultados e discussões desta pesquisa.  

 

4.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO DAS EMOÇÕES DOS 

PARTICIPANTES NA INDÚSTRIA DE SOFTWARE 

 

Diante do questionário foi administrado aos participantes nessa primeira fase da 

pesquisa, investigou-se as emoções dos participantes dentro dos projetos de desenvolvimento 

de software. Foram consideradas três dimensões: apoio organizacional, clima organizacional e 

apoio da organização para equilíbrio entre família e trabalho.   

Nessa fase da pesquisa obteve-se 51 participantes atuantes em cinco diferentes 

organizações de desenvolvimento de software. Os participantes apresentaram uma média de 

idade de 28,5 anos, entre 19 a 40 anos. Com relação ao tempo de trabalho na organização, 

observou-se uma variação de 3 meses à 18 anos. O Gráfico 2 apresenta o perfil detalhado dos 

participantes da pesquisa.  

Para a análise dos dados utilizou-se a estatística descritiva, que é apresentada em 

detalhes no Apêndice 2. Nela foram calculados valores de mediana, moda, amplitude total (ou 

range) e interquartil entre 1 a 5, onde esses valores representam respectivamente que os 

participantes ‘concordam plenamente’, ‘concordam’, ‘nem concordam nem discordam’, 

‘discordam’ ou ‘discordam plenamente’ sobre as afirmações propostas.  

Os dados obtidos de moda e mediana indicam as medidas de tendência central, isso 

significa que a moda é o valor que obteve-se com maior frequência no conjunto de dados e a 

mediana  o valor central quando os dados foram organizados em ordem crescente (do menor 

valor para o maior valor) .  A amplitude total e o interquartil indicam as medidas de dispersão, 
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a amplitude total representa a diferença entre um valor máximo e mínimo do conjunto de 

dados obtidos no período de coleta. O interquartil representa a diferença entre o terceiro 

quartil (Q³) e o primeiro quartil (Q¹) um intervalo correspondente aos 50% dos dados 

intermediários (SWEENEY; WILLIAMS; ANDERSON, 2013). 

Por meio da estatística foi possível identificar a relação das afirmações propostas com 

as dimensões analisadas: apoio organizacional, clima organizacional e equilíbrio família-

trabalho. Assim, também foram identificadas quantitativamente quais as emoções estavam ou 

não relacionadas com o projeto em que os participantes estavam inseridos. Essa análise 

possibilitou o teste de hipótese Mann Whitney, para verificar a proximidade da relação entre 

duas variáveis independentes, sendo elas: variável ‘afirmação’ e variável ‘emoção’.  

 
Gráfico 2 – Perfil dos respondentes. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

4.1.1 Apoio Organizacional 

  

Essa primeira dimensão investiga as emoções dos participantes em relação ao apoio 

organizacional. Foram analisadas oito afirmações referentes à: valorização do trabalho (A1), 

criatividade (A2), comunicação fácil com os superiores (A3), comunicação aberta com os 

superiores (A4), discorda abertamente dos superiores (A5), confiança nos superiores (A6), 

promessas dos superiores (A7) e feedbacks positivos (A8), todas apresentadas no Gráfico 3. 

 

 

58% 

11% 

10% 

4% 

12% 

2% 2% 

Desenvolvedor de Software

Gerente de Projeto

Analista de Sistema

Analista de Teste

Analista de Suporte

Assistente de Projeto

Diretor



59 
 

Gráfico 3 – Emoções dos participantes com relação ao apoio organizacional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Os resultados mostram que a maioria dos participantes concordam plenamente ou 

concordam (72%) que a organização valoriza o trabalho realizado por eles (A1) e apoia a 

criatividade e a imaginação (A2). Quanto à comunicação entre os níveis hierárquicos, essa foi 

considerada fácil (A3) e mais da metade dos participantes (77%) se sentem à vontade para se 

comunicar abertamente com os superiores (A4). Entretanto, apenas (49%) se sentem 

confortáveis em demonstrar que discordam das opiniões emitidas por seus superiores (A5). 

Observa-se também que (59%) dos participantes confiam nos seus superiores (A6) e esses, na 

maioria das vezes, cumprem as promessas feitas (A7). Observa-se também que menos da 

metade (29%) concordam plenamente ou concordam que os bons resultados obtidos devido 

aos esforços dos gerentes são distribuídos por um número reduzido de chefias (A8).  

De acordo com os participantes, a organização valoriza o seu trabalho, apoiando a 

criatividade e a imaginação. Além disso, percebe-se que existe uma fluência de comunicação 

entre as diferentes hierarquias e que os indivíduos se sentem à vontade para se comunicar com 

seus superiores. Nota-se que existe nessas organizações a comunicação entre os grupos de 

trabalho. Para Edmondson (1999), essa comunicação contribui para que haja o 

compartilhamento do conhecimento entre os indivíduos dos grupos. O compartilhamento do 

conhecimento assegura que os indivíduos estão repassando o conhecimento que possuem, 

garantindo a disseminação e posse do conhecimento de que a organização necessita (TONET; 

PAZ, 2006). 

A disseminação do conhecimento apoiada pela organização facilita o processo de 

comunicação e promove o diálogo, autonomia e liberdade (VASCONCELOS et al., 2013). A 
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sensação de liberdade, i.e., é a resposta de uma emoção desencadeada por um estímulo ou 

pensamento (PINTO, 2001). Assim, o apoio organizacional pode contribuir para que os 

indivíduos compartilhem conhecimento e internalizem emoções positivas. 

 

4.1.2 Clima Organizacional 

 

Essa segunda dimensão investiga as emoções dos participantes em relação ao clima 

organizacional. Foram analisadas oito afirmações referentes à: atmosfera amistosa (A9), 

sentido de família (A10), favoritismo pessoal (A11), discriminação (A12), preocupação com o 

bem-estar (A13), honestidade dos superiores (A14), potencial de desenvolvimento individual 

(A15) e aprendizado contínuo (A16), todas apresentadas no Gráfico 4. 

 

Gráfico 4 – Emoções dos participantes com relação ao clima organizacional. 

  
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os dados oriundos da segunda dimensão investigada remetem que há um consenso 

entre os participantes (70%) de que a organização apresenta um clima amistoso (A9) dando a 

sensação de que seus integrantes podem apreender continuamente na organização (A16). A 

sensação de um ambiente familiar (A10) para se trabalhar é sentida por apenas (46%) dos 

participantes. Observa-se também que a maioria dos integrantes da equipe (53%) notam que 

os outros membros da organização se preocupam com o bem-estar um dos outros (A13). 

Menos da metade dos participantes (34%) discordou sobre a existência de favoritismo pessoal 

nas promoções realizadas (A11) e a grande maioria (86%) não se sente discriminada na 

organização (A12). A honestidade dos superiores (A14) e o desenvolvimento das minhas 
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potencialidades (A15) também foi um consenso entre os participantes (74% e 66%, 

respectivamente).  

Os dados mostram que existe um clima amistoso nessa organização. Igualmente, 

existe um consenso entre os respondentes de que a sua organização investe em aprendizado e 

desenvolvimento contínuo, além de oferecer um ambiente familiar onde se evidencia a 

preocupação com o próximo. Além dos mais, a maioria discorda que exista favoritismos 

pessoais e discriminação das pessoas na organização. Assim, afirmam que seus superiores são 

honestos e que existe espaço na organização para o desenvolvimento de suas habilidades.  

Portanto, um ‘bom’ clima organizacional só tende a colaborar para a internalização 

das emoções positivas porque essas emoções são consequências das situações em que o 

indivíduo se encontra no ambiente (NYER, 1997). Tal ambiente, segundo Amorim e Tomaél 

(2011), deve ser um espaço social que proporciona também o compartilhamento do 

conhecimento por meio da interação entre as pessoas. Quando essa interação acontece, os 

indivíduos tendem a compartilhar mais e o ambiente se torna propício para a criação de novos 

conhecimentos e a resolução de problemas (FREDRICKSON, 2001). 

 

4.1.3 Equilíbrio família e trabalho 

 

A dimensão equilíbrio família-trabalho investiga as emoções dos participantes em 

relação ao equilíbrio entre os compromissos com a família e as atividades do trabalho. Essa 

dimensão investigou três afirmações referentes à: ajuda da organização (A17), preocupação 

da organização (A18) e acompanhamento da educação dos filhos (A19), todas apresentadas 

no Gráfico 5. 
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Gráfico 5 – Emoções dos participantes com relação ao apoio da organização para equilíbrio família-trabalho. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A maioria dos participantes (55%) concorda plenamente ou concorda que a 

organização ajuda a conciliar o trabalho com a vida familiar (A17). Apenas 45% dos 

participantes concordaram que a organização, na qual eles trabalham, se preocupa com a 

conciliação do trabalho e a vida familiar (A18). Além disso, (35%) concordam plenamente ou 

concordam que a organização oferece condições para o acompanhamento da educação de seus 

filhos (A19).  

Fica evidente diante desses resultados que as organizações pesquisadas colaboram 

para fornecer aos integrantes que nela trabalham condições para que haja um equilíbrio entre 

a vida familiar e o trabalho. Segundo Jonker e Merwe (2013), as emoções influenciam o 

trabalho porque os indivíduos trazem para o trabalho seus traços, humor e emoções. Assim, é 

necessário melhorar a qualidade emocional dos indivíduos da organização por meio de 

mudanças no ambiente organizacional e no melhor esclarecimento dos requisitos de trabalho 

(JONKER; MERWE, 2013).   

 

4.1.4 Emoções e trabalho 

  

A segunda parte do questionário investiga as emoções dos participantes em relação ao 

projeto em que eles trabalham (Gráfico 6). Para tanto, foram analisadas 41 diferentes emoções 

dos participantes em relação às atividades realizadas por eles na organização, bem como a 

integração com os seus colegas de equipe e desafios e dificuldades enfrentados no projeto. 
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Gráfico 6 – Emoções dos participantes com relação ao projeto em que estão envolvidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Observa-se no Gráfico 6A que os participantes concordam plenamente ou concordam 

que sentem as seguintes emoções quanto ao projeto que atuam: alerta (78%), animado (69%), 

ansioso (53%), ativo (86%), calmo (41%) e cansado (45%). Observa-se que alguns 

participantes não souberam opinar nas emoções de amoroso (41%), ansioso (39%) e 

apaixonado (33%). 

O Gráfico 6B mostra que os participantes concordam plenamente ou concordam sobre 

sentirem-se dispostos (73%), determinado (71%), dinâmico (69%), entusiasmado (61%), feliz 

(57%) e esperançoso (53%). Nota-se que alguns dos participantes não souberam opinar sobre 

a emoção de cheios de energia (41%), confortável (35%) e ainda sobre a emoção de contente 

e divertido (31%). 

No Gráfico 6C observa-se que os participantes concordam plenamente ou concordam 

quanto às emoções de motivado (57%), forte (53%), grato (51%), orgulhoso (43%) e 

inspirado (37%). Entretanto, não souberam opinar sobre as emoções de inspirado (51%), 

inquieto (47%), nervoso e orgulhoso (37%). 

O Gráfico 6D aponta que os participantes concordam plenamente ou concordam com 

as emoções de otimista (65%), preocupado (55%), paciente (53%), tenso, tranquilo e vigoroso 

(41%) e sereno (31%). No entanto não souberam opinar sobre as emoções temeroso (49%), 

sereno (41%), vigoroso (39%) e perturbado (31%). 

De modo geral, os dados apresentados nos Gráficos 6A, 6B, 6C e 6D sugerem que, em 

relação ao projeto no qual os participantes estão inseridos, eles concordam ou concordam 

plenamente em sentirem-se alertas, animados, ansiosos, ativos, calmos, cansados, 

determinados, dinâmicos, dispostos, entusiasmados, esperançosos, felizes, fortes, gratos, 

inspirados, motivados, orgulhosos, otimistas, pacientes, preocupados, serenos, tensos, 

tranquilos e vigorosos . Portanto, os resultados aqui apresentados são essenciais para os 

estudos sobre os episódios no local de trabalho e para os gestores que querem melhorar a 

qualidade emocional do trabalho e da vida dos trabalhadores.  

 

4.1.5 Relação das emoções com as dimensões  

 

Com o intuito de verificar quais emoções se relacionam com as três dimensões 

investigadas (apoio organizacional, clima organizacional e equilíbrio família-trabalho), foi 

realizado o teste de hipótese de Mann-Whitney. Esse teste tem o objetivo de verificar se duas 

pequenas amostras independentes foram retiradas de populações com médias iguais. Isso 

indica que quando a hipótese nula é verdadeira, as médias das emoções dos sujeitos 
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investigados com as dimensões investigadas não variam, portanto, a emoção está relacionada 

com tal dimensão.  

O teste de Mann-Whitney foi realizado para calibrar as emoções positivas a serem 

investigadas nas entrevistas tendo como base os dados da análise estatística (Apêndice 2). Por 

isso, foi testada a seguinte hipótese para todas as três dimensões com todas as 41 emoções 

investigadas na segunda parte do questionário: 

h0: há relação entre a emoção x e a dimensão y 

 

Assim, considerou-se a seguinte hipótese alternativa:  

h1: não há relação entre a emoção x e a dimensão y 

 

Dessa forma, os valores de p ≥ 0,05 indicam que existe uma relação emoção-dimensão 

e comprava-se a hipótese h0, do contrário, para  p < 0,05, essa relação não existe e comprova-

se a hipótese alternativa h1 (MARTINS, 2006). 

Um exemplo de hipótese formulada e a sua hipótese alternativa são apresentados a 

seguir: 

h0: há relação entre a emoção Alerta e a dimensão Apoio Organizacional 

h1: não há relação entre a emoção Alerta e a dimensão Apoio Organizacional 

 

As emoções relacionadas e não-relacionadas com as respectivas dimensões, 

encontradas após o teste de hipótese de Mann-Whitney, são apresentadas nos Apêndices 3 a 5 

deste documento. Os resultados das emoções relacionadas e não-relacionadas com cada 

dimensão são apresentados nos quadros 8 a 10. No Quadro 8, a coluna ‘Emoções 

Relacionadas’ apresenta as emoções que obtiveram um nível de confiança com p variando 

entre 0,05 e 0,62, comprovando h0. Tal comportamento dos dados aponta indícios de que as 

emoções da primeira coluna do Quadro 8, “Emoções Relacionadas”, possuem relação com o 

apoio organizacional. 

Por outro lado, as emoções da segunda coluna, ‘Emoções Não-Relacionadas’, tiveram 

um valor de p entre 6,00E-33 e 0,03, apresentando assim indícios de não terem relação com a 

dimensão apoio organizacional, comprovando assim a hipótese h1.  
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Quadro 8 – Apoio Organizacional e as emoções dos participantes. 

Dimensão 1: Apoio Organizacional 

Emoções Relacionadas Emoções Não-Relacionadas 

Alerta; Animado; Ansioso; Determinado; 

Dinâmico; Disposto; Entusiasmado; Esperançoso; 

Feliz; Forte; Grato; Motivado; Otimista; Paciente; 

Preocupado. 

Amedrontado; Amoroso; Angustiado; Apaixonado; 

Ativo; Calmo; Cansado; Cheio de energia; 

Confortável; Contente; Divertido; Humilhado; 

Incomodado; Inquieto; Inspirado; Irritado; 

Nervoso; Orgulhoso; Perturbado; Rancoroso; 

Relaxado; Sereno; Temeroso Tenso; Tranquilo; 

Vigoroso. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No Quadro 9, a coluna ‘Emoções Relacionadas’ apresenta as emoções que obtiveram 

o valor de p variando entre 0,06 e 0,88. Isso significa que há indícios de que tais emoções 

possuem relação com o clima organizacional, comprovando h0. Por outro lado, as emoções 

não-relacionadas tiveram um valor de p no intervalo de 3,12E-14 e 0,04, e confirma h1, 

demonstrando que tais emoções não estão relacionadas com a dimensão clima organizacional.  

 

  Quadro 9 – Clima organizacional e as emoções dos participantes. 

Dimensão 2: Clima Organizacional 

Emoções Relacionadas Emoções Não-Relacionadas 

Animado; Ansioso; Cansado; Contente; 

Dinâmico; Disposto; Divertido; Entusiasmado; 

Esperançoso; Feliz; Forte; Grato; Inspirado; 

Motivado; Orgulhoso; Otimista; Paciente; 

Preocupado. 

Alerta; Amedrontado; Amoroso; Angustiado; 

Apaixonado; Ativo; Calmo; Cheio de energia; 

Confortável; Determinado; Humilhado; 

Incomodado; Inquieto; Irritado; Nervoso; 

Perturbado; Rancoroso; Relaxado; Sereno; 

Temeroso; Tenso; Tranquilo; Vigoroso. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No Quadro 10, a coluna ‘Emoções Relacionadas’ apresenta as emoções dos sujeitos 

com o valor de p variando entre 0,05 e 0,99, resultado esse que confirma h1 e refuta h0. 

Assim, há indícios de que tais emoções possuem relação com o equilíbrio família-trabalho.  

 

Quadro 10 – Equilíbrio família-trabalho e as emoções dos participantes. 

Dimensão 3: Equilíbrio Família-Trabalho 

Emoções Relacionadas Emoções Não-Relacionadas 

Animado; Ansioso; Calmo; Cansado; Cheio de 

energia; Confortável; Contente; Dinâmico; 

Divertido; Entusiasmado; Esperançoso; Feliz; 

Forte; Grato; Inspirado; Motivado; Orgulhoso; 

Otimista; Paciente; Preocupado; Tenso; 

Tranquilo; Vigoroso. 

Alerta; Amedrontado; Amoroso; Angustiado; 

Apaixonado; Ativo; Determinado; Disposto; 

Humilhado; Incomodado; Inquieto; Irritado; 

Nervoso; Perturbado; Rancoroso; Relaxado; Sereno; 

Temeroso. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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As emoções apresentadas na coluna ‘Emoções Não-Relacionadas’ tiveram um nível de 

confiança no intervalo entre 3,82E-24 e 0,04, o que demonstra indícios de não estarem 

relacionadas com a dimensão equilíbrio família-trabalho, confirmando a hipótese h1. 

As emoções dos participantes com relação ao projeto em que atuam evidenciaram as 

relações emoção-temas e emoção-dimensão. Isso significa que os resultados da pesquisa 

mostraram que os participantes, em sua maioria, possuem tanto emoções positivas 

relacionadas quanto não-relacionadas às dimensões analisadas. Portanto, com base nas 

emoções positivas encontradas na literatura e ainda àquelas investigadas no questionário e no 

teste de Mann-Whitney, considera-se investigar as emoções relacionadas e que possuam 

intersecção entre as dimensões, i.e., dimensões 1, 2 e 3, e dimensões 2 e 3. Sendo assim, as 

emoções positivas a serem investigadas nas entrevistas são apresentadas na intersecção das 

dimensões do Diagrama de Venn da Figura 5, sendo elas:   animado /disposto/entusiasmado, 

alegre, feliz, contente, esperançoso, forte, grato, motivado, otimista e paciente e, ainda, 

divertido, inspirado e orgulhoso. 

 

Figura 5 – Diagrama de Venn das emoções positivas. 
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                                                                                Dimensão 3
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Fonte: Elaborado pela autora.  



68 
 

Assim, considera-se que as emoções positivas de ‘animado/disposto/entusiasmado’ e 

‘cheio de energia’ são denominadas como emoção positiva de ‘ânimo’ ou ‘animado’. 

Portanto, para encontrar os fatores que influenciam as emoções positivas no 

compartilhamento do conhecimento entre os integrantes de equipe de desenvolvimento de 

software, as entrevistas são analisadas com base nas seguintes emoções positivas dos 

indivíduos: alegre, animado, contente, divertido, esperançoso, feliz, forte, grato, inspirado, 

motivado, orgulhoso, otimista e paciente. 

 

4.2 RESULTADO DAS ENTREVISTAS ACERCA DAS EMOÇÕES POSITIVAS NO 

COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO 

 

Nesta seção são apresentados os resultados das entrevistas realizadas na Fase 3 da 

pesquisa. As entrevistas investigaram os fatores que influenciam as emoções positivas no 

compartilhamento do conhecimento entre os integrantes de equipe de desenvolvimento de 

software. Tais emoções positivas investigadas na fase de entrevista foram norteadas pela 

revisão da literatura acerca das emoções positivas (Fase 1) e pelo questionário e teste de 

hipótese Mann-Whitney (Fase 2). As emoções investigadas no compartilhamento do 

conhecimento foram: alegre, animado, contente, divertido, esperançoso, feliz, forte, grato, 

inspirado, motivado, orgulhoso, otimista e paciente. Foram entrevistados cinco 

desenvolvedores de software, dois analistas de testes, um analista de sistema, um assistente de 

projeto e um gerente de projeto, totalizando 10 entrevistas. Portanto, as entrevistas revelam 

quatro fatores de influência às emoções positivas no compartilhamento do conhecimento entre 

os integrantes de equipe de desenvolvimento de software: fator organizacional, fator 

infraestrutura física, fator colaboração e fator liderança para a integração da equipe, todos 

apresentados a seguir. 

 

4.2.1. O fator organizacional  

 

Segundo as entrevistas realizadas, o primeiro fator que influencia as emoções positivas 

no compartilhamento do conhecimento é o fator organizacional, fator esse composto pelo 

apoio e clima organizacional, bem como pelo equilíbrio família-trabalho. A organização 

encorajou um analista de testes, que se destaca por organizar o seu espaço de trabalho, a 

compartilhar o seu conhecimento com seus colegas de equipe, por meio de “dicas” ou 

“recomendações” em como ser organizado no dia a dia. Esse analista de testes enviava, 
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semanalmente, recomendações via e-mail para os seus colegas com o intuito de auxiliá-los em 

temas como trabalhar com agendas, centralizar informações do projeto e até arrumação das 

mesas. 

Eu envio uma dica [recomendação] na segunda-feira, por exemplo, 

‘aí’ deixo passar uma semana (...). Dicas [recomendações] a respeito 

de coisas aplicáveis do dia a dia (...), como organizar a mesa, como 

trabalhar com uma agenda, como centralizar todas as informações 

num local só. A gestão da equipe elogiou a maneira como eu escrevi, 

coloquei figurinhas, imagens, ficou bonitinho, com uma fonte bem 

amigável e bem intuitivo. Isso me deixa orgulhoso de meu trabalho e 

motivado a continuar [com as recomendações]. Sabe como é, ‘né’? A 

gente ‘tá’ ajudando o grupo, vendo o pessoal colocar em prática. 
(Analista de testes II, 30/03/2017). 

 

A atitude relatada pelo analista de testes resultou em um elogio da gestão da equipe, 

como ele próprio relatou. As recomendações estavam sendo colocadas em prática pelos 

colegas, o que fez com que o analista de testes se sentisse motivado e orgulhoso com a 

atividade de ajudar os colegas compartilhando o seu conhecimento. Outro fato que apresenta 

o apoio organizacional para a equipe do projeto foi quando toda a equipe recebeu um elogio 

do cliente com relação à última entrega de uma funcionalidade do software. Tal 

funcionalidade foi desenvolvida com toda a qualidade exigida pelo cliente e sem falhas ou 

problemas de comunicação. Isso estimulou emoções positivas em toda a equipe, como relatou 

um desenvolvedor de software. 

 

Teve um elogio do cliente [com relação à última entrega de uma 

funcionalidade do projeto] e ‘aí’ foi liberado dinheiro [da 

organização] ‘pro’ churrasco. A gente ficou feliz, bem feliz. Eu, pelo 

menos, estou motivado a fazer outra entrega como essa. 

(Desenvolvedor de software II, 16/03/2017). 

 

Diante do resultado satisfatório, a organização promoveu um evento social (churrasco) 

como uma forma de agradecimento e valorização do trabalho realizado pela equipe. O apoio 

da organização influenciou a internalização das emoções positivas de contentamento e 

motivação, segundo o relato do desenvolvedor. Dessa forma, o apoio por parte da organização 

faz parte do primeiro fator, o fator organizacional, que influencia o compartilhamento do 

conhecimento na organização por meio das emoções positivas de contentamento, motivação e 

orgulho. 

Segundo relato dos entrevistados, há algum tempo houve a contratação de novas 

pessoas para a equipe do projeto com um perfil mais extrovertido, o que melhorou 
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consideravelmente o clima organizacional. Isso porque os novos contratados para a equipe de 

desenvolvimento de software se integraram, por meio de ações das lideranças, e começaram a 

convidar os membros mais antigos da equipe para eventos sociais (i.e., bares, festas e 

churrascos), como apresentam os trechos de entrevistas abaixo. 

  

(...) é antigamente isso não era assim, antigamente eram muitas 

panelinhas, um grupinho que saía junto, outro grupinho que conversa. 

(Gerente de projeto, 10/03/2017).  

 

Contratações de pessoas mais extrovertidas acabou dando uma 

mudada nesse clima da equipe. Começou a chamar o pessoal ‘pra’ 

sair, pessoal ‘pra’ fazer churrasco e aí com isso o pessoal ‘tá’ se 

conversando mais. Então, eu sei que o pessoal em si já ficou mais 

seguro e mais contente com o ambiente novo. 

(Assistente de projeto, 06/04/2017).  

 

Assim, observa-se pelos relatos que o clima dentro da equipe ficou mais amistoso, 

colaborando para a melhora do clima organizacional e despertando emoções positivas de 

ânimo, divertimento e contentamento nos indivíduos. Nota-se também que os indivíduos são 

levados a uma emoção positiva de esperança para a equipe, uma vez que na fala do gerente de 

projeto os novos contratados acabaram com as ‘panelinhas’ e integraram a equipe. 

As conquistas alcançadas pela equipe também são motivos para que ocorram eventos 

de comemoração, como revela o analista de teste. 

 

 O teste automatizado [novo processo de testes implantado para 

atender o cliente de forma mais rápida], foi mais de um ano para 

convencer o cliente. Quando conseguimos, nossa senhora! Foi um 

alívio tremendo! Ficou todo mundo feliz! Marcamos um churrasco 

para comemorar. 

(Analista de testes I, 17/03/2017). 

 

Como ocorre com o apoio organizacional, observa-se que um evento social com o 

objetivo de comemorar um resultado faz com que o indivíduo seja levado a uma emoção 

positiva de motivação com relação ao seu trabalho. Assim, a melhora no clima organizacional 

é percebida pela equipe com a aproximação e interação das pessoas que, por sua vez, 

proporciona o compartilhamento do conhecimento entre seus integrantes.  

O clima organizacional torna-se ainda melhor quando as pessoas têm conhecimento 

para compartilhar com os demais. Um pouco desse conhecimento foi trazido por meio das 

novas contratações, segundo os entrevistados. Assim, o ambiente ideal para compartilhar 

conhecimento é aquele que tem diversas pessoas na equipe que trazem conhecimento novo e 
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útil para todos os seus integrantes, é o que relata um dos desenvolvedores de software e o 

gerente de projetos. 

Quando a pessoa [contratada] traz coisa nova e você pode aprender 

com todo mundo, aí eu acho que é a melhor coisa que pode acontecer 

[para a equipe]. 

(Desenvolvedor de software II, 16/03/2017).  
 
É eles estão sempre procurando usar o conhecimento que eles 

adquiriram em outras empresas ou que eles estudam fora daqui. Eles 

estão sempre compartilhando isso entre eles pra chegar a soluções 

melhores, eu acho isso legal! 

(Gerente de projeto, 10/03/2017).  

 

Essa situação também evidencia as emoções positivas de ânimo e motivação dos 

indivíduos em relação ao clima organizacional porque as pessoas trazem novos 

conhecimentos de fora para serem compartilhados com os integrantes mais antigos da equipe. 

Portanto, essas emoções de ânimo, divertimento, esperança, contentamento e motivação 

podem influenciar no compartilhamento do conhecimento. Sendo assim, o clima da 

organização faz parte do fator organizacional, que estimula as emoções positivas e 

influenciam o compartilhamento do conhecimento na organização. 

Observou-se também, no relato de um analista de teste, que existe apoio da 

organização para o equilíbrio entre a família e o trabalho. Quando ocorre algo com a família e 

o participante necessita se ausentar da empresa, o pedido é apoiado pela organização, além de 

ser compreendido e auxiliado pelos membros da equipe. 

 

Tem algumas pessoas que às vezes falam: Ah! Aconteceu ‘isso, isso e 

isso’ com a minha família, hoje eu ‘tô’ um pouco triste ou eu ‘tô’ em 

determinada situação. Assim a gente procura não incomodar essa 

pessoa, tenta auxiliar também dando uma força, conversando com ela, 

sabe como ‘é’ essas coisas. 

(Analista de testes II, 30/03/2017). 

 

Assim, observou-se o compartilhamento da situação vivenciada na família com os 

colegas de trabalho e os gestores da equipe, bem como o auxílio dos colegas ao tentar 

internalizar as emoções positivas de motivação, força e ânimo no colega que estava 

enfrentando problemas familiares. Além disso, percebeu-se a emoção positiva de paciência 

quando outro entrevistado relatava a situação em que houve o apoio dos gestores da equipe. 

Tal gestor, preocupou-se em investigar o que afetou o desenvolvimento no trabalho do 

indivíduo, como umas das causas cogitou-se a possibilidade de problemas familiares. 
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A gente entende que, sabe, dependendo da situação o cara cresce, 

cresce, cresce, cresce e aí, nesse ponto [mostrando com a mão um 

nível alto], ele diminuiu [trazendo a mão para baixo]. ‘Pera aí’, vamos 

ver o que aconteceu. Às vezes, ele tem um problema na família, um 

problema pessoal, tudo isso é feito. 

(Assistente de projeto, 06/04/2017). 

 

Conforme a situação relatada na entrevista, a organização tenta entender o que está 

acontecendo com o integrante e motivando seu baixo desempenho no trabalho. Assim, 

compartilhar um fato familiar faz com que a organização tenha conhecimento da situação do 

funcionário e consiga apoiá-lo para que ele mantenha o equilíbrio entre os compromissos 

familiares e suas tarefas na organização. Outra situação que converge para a relação entre a 

família e o trabalho ocorreu quando um desenvolvedor de software foi surpreendido com uma 

ligação do cliente fora do ambiente físico de trabalho, pedindo ajuda com relação a um 

problema no software, sendo que o participante relatou que teve tanta paciência com o cliente 

quanto com seus familiares. 

Tem que ter bastante paciência para lidar com o cliente (...) porque, 

querendo ou não a gente tem família, tem uma vozinha tentando 

aprender a usar facebook. 

(Desenvolvedor de software II, 16/03/2017).  
 

A paciência foi relatada pelo participante ao atender o cliente, o que proporcionou a 

esse desenvolvedor compartilhar seu conhecimento para resolver a situação. Assim, essas 

emoções de ânimo, força e paciência, podem influenciar no compartilhamento do 

conhecimento. Por isso, o equilíbrio entre a família e o trabalho também faz parte do fator 

organizacional que estimula as emoções positivas e influenciam o compartilhamento do 

conhecimento na organização. Portanto, verificou-se que o fator organizacional estimula as 

emoções positivas de ânimo, contentamento, divertimento, esperança, força, motivação, 

paciência e orgulho. 

 

4.2.2. O fator infraestrutura física  

 

O segundo fator encontrado que influencia as emoções positivas dos indivíduos para o 

compartilhamento do conhecimento é a infraestrutura física. As entrevistas apontaram que a 

organização oferece uma infraestrutura física agradável, com cores e design leves, com uma 

iluminação adequada e confortável aos indivíduos e, ainda, com mesas e cadeiras apropriadas. 

Essa infraestrutura anima e motiva as pessoas, conforme relata um analista de testes. 
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É o ambiente [infraestrutura física] em si é bem climatizado, e tem 

cadeiras boas, tem o nosso fone de ouvido que a gente também tem, 

tem boas máquinas. 

(Analista de testes II, 30/03/2017). 

 

Além disso, foi observado pela gerente de projeto que a organização proporciona um 

ambiente para que a equipe se sinta bem com relação à infraestrutura física em que trabalha. 

 

Hoje eles gostam bastante do espaço (...), eles usam muito aquela 

mesa central ‘pra’ discutir soluções, (...) eles gostam bastante. 

(Gerente de projeto, 10/03/2017). 

 

As mesas são muito legais, porque todo dia a gente pode rabiscar 

alguma coisa [na mesa] para os outros entenderem. 

(Analista de negócio, 17/03/2017). 

 

Igualmente, dois desenvolvedores de software e outro analista de testes confirmam a 

opinião do gerente de projeto e analista de negócio com relação à disposição do ambiente de 

trabalho. 

 

Olha, eu adorei quando eu vi esse ‘esquema’ aqui [referindo-se ao 

ambiente de trabalho]. Essa mesa você só vira de uma pessoa ‘pra’ 

outra e diz ‘Ah não! Vamos resolver aqui não sei o que’, pega já vai 

lá, começa a desenhar na mesa. 

(Desenvolvedor de software II, 16/03/2017). 

 

Assim, outra pessoa já enxerga melhor, às vezes precisa de mais de 

uma pessoa envolvida que se reúne naquela mesa ali e debate o 

assunto. 

(Desenvolvedor de software IV, 06/04/2017). 

 

Ali geralmente na mesinha do meio, a gente faz as reuniões, para 

quem precisar ali bem rápido, desenhar e demonstrar algum processo 

e no meio, no intervalo do almoço a gente se junta e conversa. 

(Analista de testes I, 17/03/2017).  

 

Durante essas entrevistas, ao mencionar a infraestrutura física os entrevistados 

apresentaram traços de ânimo e motivação em suas falas, até com certo contentamento por 

terem um ambiente que julgam propício e adequado para o desempenho de suas atividades.  

 Diante desses relatos, observa-se que a infraestrutura física faz com que os indivíduos 

se sintam animados, motivados e contentes em executar as suas tarefas que, por sua vez, 

influenciam no compartilhamento do conhecimento entre os indivíduos. Portanto, verificou-se 

que a infraestrutura física estimula as emoções positivas de ânimo, motivação e 

contentamento nos indivíduos da organização. 
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4.2.3. O fator colaboração 

 

O terceiro fator que influencia as emoções positivas dos indivíduos para o 

compartilhamento do conhecimento é a colaboração entre os integrantes da equipe. O 

assistente de projeto e um desenvolvedor relatam a importância do trabalho realizado em 

colaboração dentro do projeto. Assim, é necessária a colaboração de todos os integrantes da 

equipe, principalmente para resolver problemas no projeto, como dificuldades em solucionar 

erros de código, em desenvolver novas funcionalidades, e assim por diante.  

 

Para a nossa equipe a colaboração de todo mundo é essencial. Porque 

a gente trabalha ‘numa’ equipe em que as pessoas têm diferença de 

nível de conhecimento. (...) A gente faz isso [colabora com outros 

integrantes] sempre que possível, porque a gente tem que fazer a nossa 

tarefa também, né? 

(Desenvolvedor de software III, 30/03/2017). 

 

A gente procura, sempre que possível, encontrar soluções para os 

problemas do projeto em conjunto. Sempre que precisa tratar algum 

problema a gente envolve as pessoas que estão diretamente 

relacionadas com aquele problema. Nós marcamos uma reunião ou 

uma conversa, reservamos uma sala, sentamos e tentamos entender o 

problema, ver a opinião de todo mundo e, então, a gente tenta propor 

algumas soluções. 

(Assistente de projeto, data 06/04/2017). 

 

Observou-se nas entrevistas que a colaboração é uma prática da equipe e que é 

realizada sempre que possível. Assim, segundo o mesmo desenvolvedor de software, ele 

observa que os integrantes da equipe ficam gratos e felizes por terem aprendido algo ou sido 

ajudados por alguém para resolverem algum problema que apareceu no projeto. É o que se 

percebe na resposta do desenvolvedor de software quando questionado sobre o que ele 

percebe nas outras pessoas com quem ele compartilha conhecimento no momento de 

colaboração. 

 Acredito que [elas, as pessoas] ficam felizes, né? Pelo menos das 

vezes que eu ajudo a pessoa acho que ela sai satisfeita, feliz. Ela acaba 

agradecendo a ajuda. 

(Desenvolvedor de software III, data 30/03/2017). 

 

Com base no relato do desenvolvedor de software, observa-se que a colaboração gera 

felicidade no indivíduo ajudado e essa felicidade é percebida por quem ajuda. Percebe-se 

também que há um ciclo virtuoso de emoções positivas que, quando internalizadas pelos 

indivíduos que ajudam os outros, os fazem querer continuar a compartilhar seu conhecimento 



75 
 

e ajudar mais pessoas. É o que se percebe no relato do mesmo desenvolvedor de software e de 

um analista de testes.  

Eu me sinto contente, muito contente, apaixonado e satisfeito. É 

prazeroso ‘passar’ o meu conhecimento para alguém. 

(Desenvolvedor de software III, 30/03/2017). 

 

 Eu me sinto muito bem em compartilhar meu conhecimento, me sinto 

muito feliz! 

(Analista de testes II, 30/03/2017). 

 

Nota-se nas falas dos dois entrevistados certo ânimo em poder compartilhar o seu 

conhecimento com os seus colegas da equipe. Nota-se também que essa colaboração faz com 

que os indivíduos aprendam a resolver as situações de trabalho e ainda tenham ânimo para 

compartilhá-las com outros integrantes da equipe. Portanto, verificou-se que o fator 

colaboração estimula as emoções positivas nos indivíduos de ânimo, felicidade e gratidão. 

 

4.2.4. O fator liderança para a integração 

 

O quarto e último fator observado é o da liderança, integrando a equipe por meio de 

almoços realizados na própria organização. O gerente do projeto, com o intuito de melhorar a 

integração entre os membros da equipe, começou a organizar almoços mensais que ocorriam 

durante a semana no próprio ambiente de trabalho. Isso ocorreu principalmente após a 

contratação de novos integrantes. Na ocasião, o gerente do projeto marcou uma reunião com 

toda a equipe para apresentar os novos integrantes e oportunizar um momento para que todos 

se conhecessem. Igualmente, o gerente apresentou a importância do papel de cada integrante 

da equipe para o projeto. Em seguida propôs que a equipe se reunisse mensalmente para 

almoçarem juntos na organização. 

 

Uma vez por mês a gente faz um almoço todo mundo junto. Não ia 

todo mundo, mas eu falava: ‘quem puder pessoal, compareça! É 

importante para nós a presença de todos!’. Essa ação melhorou a 

integração da equipe. Hoje já não preciso mais fazer isso, eles fazem e 

organizam esses almoços sozinhos. De alguma forma, se integraram. 

Claro que sempre tem aqueles que não podem ir, é difícil reunir todos, 

mas a maioria vai. Eu notei um certo otimismo [nos integrantes] e, 

assim, a motivação deles também melhorou. Isso me inspira mais e 

mais a fazer algo por eles. 

(Gerente de projeto, 10/03/2017) 
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Essa ação do gerente de projeto fez com que os integrantes da equipe se sentissem 

otimistas e motivados com a atmosfera do projeto. O gerente também se sentiu inspirado a 

fazer mais ações para a integração da equipe. Assim, os eventos de socialização, como 

churrascos ou encontros fora do horário de trabalho, são realizados com certa frequência para 

a comemoração de resultados positivos alcançados pela equipe. As emoções positivas de 

motivado, inspirado e otimista  estimulam o compartilhamento do conhecimento na equipe e 

até mesmo durante esses eventos, pois os indivíduos sentem-se bem em companhia uns dos 

outros. Assim, verificou-se que o fator liderança para integração da equipe estimula as 

emoções positivas nos indivíduos de motivação, inspiração e otimismo. 

O Quadro 11,  resume e organiza os quatro fatores, aqui apresentados, com as suas 

respectivas emoções positivas. De acordo com esse quadro,  o fator organizacional estimula a 

internalização de emoções positivas como ânimo, contentamento, divertimento, esperança, 

força, motivação, paciência e orgulho. O fator infraestrutura física estimula a internalização 

de emoções positivas como ânimo, contentamento e motivação. O fator colaboração estimula 

a internalização de emoções positivas como ânimo, felicidade e gratidão. Por fim, o fator 

liderança para integração da equipe estimula a internalização de emoções positivas como 

inspiração, motivação e otimismo. Todas essas emoções são discutidas ao longo da próxima 

seção. 

 

Quadro 11 – Fatores que influenciam as emoções positivas. 

Fator Emoção positiva 

Organizacional Ânimo, contentamento, divertimento, esperança, 

força, motivação, paciência e orgulho. 

Infraestrutura física Ânimo, contentamento e motivação. 

Colaboração  Ânimo, felicidade e gratidão. 

Liderança para a integração da equipe Inspiração, motivação e otimismo. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A presente pesquisa foi delineada em três fases. A primeira fase consistiu em uma 

revisão sistemática da literatura acerca da relação entre GC, compartilhamento do 

conhecimento e emoções positivas, onde encontrou-se pouco estudo que apontavam essa 

relação, como apresentado na seção 3.3.1. Na segunda fase administrou-se um questionário, 

para verificar as emoções relacionadas e não relacionadas com as seguintes dimensões: apoio 

organizacional, clima organizacional e equilíbrio família-trabalho. Na fase 3 realizaram-se 
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entrevistas com profissionais de desenvolvimento de software e, assim, pôde-se  observar que 

as emoções investigadas nas fases 1 e 2 foram confirmadas pelos entrevistados na fase 3. 

Assim, perceberam-se quatro fatores que estimulam a internalização de emoções positivas dos 

indivíduos. O primeiro fator é o ‘organizacional’, que estimula a internalização de emoções 

positivas como ânimo, contentamento, divertimento, esperança, força, motivação, paciência e 

orgulho. O segundo fator é o da ‘infraestrutura física’, que estimula a internalização de 

emoções positivas como ânimo, contentamento e motivação. O terceiro fator é o da 

‘colaboração’, que estimula a internalização de emoções positivas como ânimo, felicidade e 

gratidão. O quarto, e último fator, é o da ‘liderança para a integração da equipe’, que estimula 

a internalização de emoções positivas como inspiração, motivação e otimismo. Portanto, as 

emoções positivas produzidas por esses quatro fatores influenciam o compartilhamento do 

conhecimento entre integrantes de equipe de desenvolvimento de software.  

Nesse contexto, a emoção positiva de ânimo, observada nos fatores tanto 

organizacional quanto infraestrutura física e, ainda no fator de colaboração, é responsável por 

promover a coordenação de uma interação, por meio de sutis canais não-verbais, como o 

ritmo e a sincronia de uma conversa com os indivíduos. Com o ânimo internalizado a pessoa 

tende a compartilhar conhecimento porque indivíduos animados ficam conectados e dispostos 

para a execução tarefas que surjam para seguir em direção a uma grande variedade de metas 

(GOLEMAN, 2006). 

A emoção positiva de contentamento é observada nos fatores organizacional e 

infraestrutura física. Essa emoção, quando internalizada, faz com que o indivíduo queira 

compartilhar o seu conhecimento porque ela surge em situações avaliadas como seguras, onde 

existem experiências ou sucessos recentes que podem contribuir com novos pontos de vista 

(FREDRICKSON, 1998). 

O divertimento, assim como a força, paciência e o orgulho, são emoções positivas 

observadas apenas no fator organizacional. O divertimento, quando internalizado, faz com 

que o indivíduo tenha uma repercussão instantânea, estando o riso e entretenimento em 

primeiro lugar (DAVIDOFF, 2001). Isso colabora para o compartilhamento do conhecimento 

porque quanto mais os indivíduos se divertem, mais em sincronia, animados e felizes eles 

ficam (GOLEMAN, 2006). A força, quando internalizada, é desenvolvida pelo indivíduo pela 

prática frequente. Isso leva o a compartilhar o seu conhecimento porque a emoção positiva de 

força está presente em graus variados em todos os indivíduos, desenvolvendo a coragem, 

autodisciplina, pensamento holístico e sabedoria (BERG; KARLSEN, 2014).  
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Por sua vez, a paciência é uma emoção positiva que surge com o tempo, como uma 

alternativa aos ‘faniquitos’, i.e., ataques de nervosismo ou irritação passageira. A paciência 

favorece o compartilhamento do conhecimento uma vez que, quando um indivíduo a 

internaliza, ele se aproxima mais facilmente  de outros indivíduos, entrando em sintonia com 

eles (DAVIDOFF, 2001; GOLEMAN, 2011). A emoção positiva de orgulho faz com que o 

indivíduo tenha uma forte convicção de que pode contribuir com um grupo e com outros 

indivíduos da organização considerando o que ele, indivíduo, sabe (HOOFF; SCHOUTEN; 

SIMONOVSKI, 2012). 

A felicidade e a gratidão são emoções positivas observadas apenas no fator 

colaboração. A felicidade é um desejo de agir e fazer coisas, como dançar, cantar, abraçar 

pessoas, ler um romance, pintar ou dar risadas e favorece o compartilhamento do 

conhecimento,  porque, quando um indivíduo a internaliza, proporciona-lhe uma experiência 

frequente de emoções positivas ao longo do tempo (LYUBOMIRSKY; KING; DIENER, 

2005). A gratidão é uma emoção positiva que proporciona um alto grau de calma. Tal emoção 

leva o indivíduo a compartilhar o seu conhecimento porque a gratidão decorre de 

aprendizagens ao longo da vida (SILVA, 2010), fazendo com ela seja compartilhada com 

outros indivíduos. 

A inspiração e o otimismo são emoções positivas observadas apenas no fator liderança 

para a integração da equipe. Para George (2000) o líder é responsável pelo apoio a sua equipe 

de trabalho, por modular emoções positivas como a inspiração e otimismo. A inspiração é 

uma emoção positiva que, quando internalizada, faz com que o indivíduo proponha suas 

ideias e as conduza a um grupo para apoiá-las, valorizando as diferenças individuais entre os 

indivíduos, levando-os a compartilhar conhecimento por meio da participação e interação dos 

indivíduos (BESEN; TECCHIO; FIALHO, 2015). Por sua vez, o otimismo é uma emoção 

positiva que carrega consigo a recordação de eventos positivos. Tal emoção possibilita o 

compartilhamento do conhecimento porque apresenta expectativas positivas sobre o futuro, 

assim como busca ativamente aquilo que se considera importante (HUTZ, 2014). 

Segundo Stephens e Carmeli (2016), as emoções positivas facilitam a criação do 

conhecimento e assim melhoram os resultados do projeto, além de favorecer a reinterpretação 

de situações complexas e desafiadoras. É notável que as emoções positivas, de fato, afetam o 

trabalho nas organizações. Os autores Staw, Sutton e Pelled (1994) afirmam que a “emoção 

positiva tem efeitos desejáveis independentes das relações de uma pessoa com os outros”, 

incluindo melhor produtividade e persistência nas tarefas. Além disso, pessoas com emoções 
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positivas se beneficiam de respostas mais favoráveis e são mais bem-sucedidas na influência 

com outras pessoas, além de serem mais agradáveis e possuírem atributos desejáveis.  

Pessoas com emoções positivas internalizadas reagem favoravelmente aos outros, o 

que reflete em maior cooperação entre os indivíduos. Assim, a combinação desses processos 

leva a resultados favoráveis no local de trabalho, incluindo avaliações de supervisores, maior 

remuneração, autonomia, feedbacks, apoio de colegas de trabalho e supervisores (STAW; 

SUTTON; PELLED, 1994). Assim,  por meio dos resultados das três fases desta pesquisa 

(e.g. revisão sistemática da literatura, administração do questionário com teste de hipótese e 

entrevistas), percebe-se fortes indícios de que as emoções positivas dos indivíduos 

influenciam o compartilhamento do conhecimento. A Figura 6  apresenta, segundo os seus 

respectivos autores, as emoções positivas que influenciam o compartilhamento do 

conhecimento.   

 

Figura 6 – Emoções positivas que influenciam o compartilhamento do conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No entanto, é necessário recordar que as emoções humanas estão em constante 

mudança. O cérebro, segundo Solomon (1980), mantém o equilíbrio por meio da 

neutralização da intensidade das emoções positivas e negativas. As experiências humanas 

despertam as emoções que, por sua vez, desencadeiam as pós-reações, as quais contrastam as 

emoções, i.e., a ansiedade desperta uma pós-reação de calma. Depois que a experiência 

termina a emoção desaparece, mas a pós-reação persiste. Logo, caso ocorram experiências 
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similares com frequência, a emoção pela experiência enfraquece-se e a pós-reação intensifica-

se. Assim, percebe-se que as emoções positivas e negativas estão presentes em maior ou 

menor grau em todos os indivíduos. Os dois tipos de emoções são maleáveis e constantes, 

esse inter-jogo de emoção positiva e negativa está presente no cotidiano dos indivíduos, sendo 

importante perceber o aspecto positivo de ter os dois tipos de emoções (SOLOMON, 1980). 

A Figura 7 sumariza os quatro fatores que estimulam a internalização de emoções 

positivas em uma equipe de desenvolvimento de software e as emoções positivas dos 

indivíduos relacionadas a cada fator. 

 

Figura 7 – Contribuição da pesquisa para a literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Assim, o fator organizacional estimula a internalização das emoções positivas de 

ânimo, contentamento, divertimento, esperança, força, motivação, paciência e orgulho; o fator 

infraestrutura física estimula a internalização das emoções positivas de ânimo, contentamento 
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e motivação; o fator colaboração estimula a internalização das emoções positivas de ânimo, 

felicidade e gratidão; e o fator liderança para a integração da equipe estimula a internalização 

das emoções positivas de inspiração, motivação e otimismo. Portanto, há fortes indícios que 

todas essas emoções positivas influenciam o compartilhamento do conhecimento na equipe de 

desenvolvimento de software, objeto deste estudo.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve como objetivo geral investigar os fatores que influenciam as 

emoções positivas no compartilhamento do conhecimento entre os integrantes de uma equipe 

de desenvolvimento de software. A pesquisa foi dividida em 3 fases, onde na fase 1 

realizaram-se estudos bibliográficos acerca da GC, disseminação e compartilhamento do 

conhecimento, cultura e clima organizacional e emoções positivas, quando foi realizada uma 

revisão sistemática da literatura sobre estudos acerca da relação entre GC, compartilhamento 

do conhecimento e emoções positivas, onde os resultados evidenciaram poucas iniciativas de 

estudos com essa relação.  

Na fase 2 definiram-se e foram administrados dois instrumentos de coleta de dados. 

Tanto o questionário quanto as entrevistas tinham o objetivo de complementar um ao outro 

para verificar as emoções positivas dos participantes. O questionário foi dividido em duas 

partes, a primeira delas contendo 19 afirmações distribuídas em três dimensões, sendo elas, 

apoio organizacional, clima organizacional e apoio da organização para equilíbrio entre 

família e trabalho; e a segunda parte contendo 41 diferentes emoções para o indivíduo 

assinalar com base na sua experiência de trabalho do mais recente projeto. Os dados foram 

coletados por meio de uma pesquisa de campo com 51 indivíduos de cinco diferentes 

organizações na administração do questionário. A análise dos dados do questionário foi feita 

com o teste de hipótese Mann Whitney, para verificar a proximidade entre as duas variáveis 

independentes, as afirmações e as emoções. Como resultados dessa segunda fase obteve-se a 

identificação de um conjunto de emoções positivas relacionadas com o trabalho de 

desenvolvimento de software.  

Na fase 3 foram realizadas entrevistas com 10 indivíduos de um mesmo projeto de 

desenvolvimento de software, seguindo um protocolo de entrevistas semiestruturadas.  O 

objetivo das entrevistas foi investigar com detalhes quais fatores influenciam as emoções 

positivas no compartilhamento do conhecimento entre os integrantes de equipe de 

desenvolvimento de software. Os dados das entrevistas foram analisados por meio de 

procedimentos de codificação e interpretação, utilizando-se o software ATLAS.ti©. Os 

resultados obtidos nessa fase foram comparados com os resultados obtidos na fase 2. 

A partir dos resultados obtidos com as entrevistas foram realizadas discussões 

revisitando a literatura da revisão sistemática deste trabalho. Assim, observou-se quatro 

fatores que influenciam o compartilhamento do conhecimento, sendo eles, fator 

organizacional, fator infraestrutura física, fator colaboração e fator liderança para a integração 
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da equipe. Esses achados apontam que o objetivo geral dessa pesquisa foi alcançado uma vez 

que foram identificados tais fatores e, ainda, que há fortes indícios que tais fatores 

influenciam o compartilhamento do conhecimento entre integrantes de uma equipe de 

desenvolvimento de software, pois estimulam a internalização de emoções positivas como o 

ânimo, contentamento, divertimento, esperança, força, motivação, paciência, orgulho, 

felicidade, gratidão, inspiração e otimismo. Tais emoções, segundo a literatura, exercem 

influência direta no compartilhamento do conhecimento entre indivíduos.  

Esta pesquisa apresenta duas contribuições significativas. A primeira contribuição está 

em apresentar achados que preencham a lacuna acadêmica existente com relação às emoções 

positivas e o compartilhamento do conhecimento, o que possibilita um olhar mais atento para 

as emoções dos indivíduos e a sua influência na teoria da Gestão do Conhecimento. A 

segunda contribuição está endereçada aos gestores de projetos de software no entendimento 

dos quatro fatores, aqui identificados, que estimulam a internalização das emoções positivas 

dos indivíduos e, assim, obter os benefícios dessas emoções, discutidos anteriormente, para a 

sua equipe e seu projeto.  

Para futuras pesquisas, sugere-se um maior esforço de investigação para: i) ampliar a 

amostra, incluindo representantes de diferentes níveis hierárquicos, em especial diretores e 

sócios e outras equipes de desenvolvimento de software; ii) ouvir clientes, coletando suas 

opiniões e percepções sobre si, o seu trabalho e a equipe de desenvolvimento de software que 

os atende; e iii) ampliar o estudo para outros países ou projetos de software globais para 

melhor entender a interferência dos traços culturais nas emoções positivas.  

Finalmente, observa-se que a indústria de software é um setor intensivo em 

conhecimento e apresenta características de trabalho marcadas pela criatividade, 

produtividade e inovação. Assim, estimular as emoções positivas dos seus indivíduos pode 

melhorar significativamente a Gestão do Conhecimento e, consequentemente, a inovação e a 

sustentabilidade das organizações dessa indústria no mercado em que atuam. 
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APÊNDICE 1 

 

QUESTIONÁRIO A 

 

Empresa:                                           Certificação: CMMI; MPS BR; ISO; Nenhuma; Outro. 

1. Gênero:          (  ) Feminino     (  ) Masculino 

2. Idade: 

3. Tempo que você trabalha na empresa: 

4. Cargo que você ocupa na empresa: 

5. Tempo de experiência que você tem no cargo em que ocupa: 

Legenda da Escala  

1 

Concordo plenamente 

2 

Concordo 

3 

Nem concordo nem 

discordo 

4 

Discordo 

5 

Discordo 

plenamente 

Investigar as emoções dos participantes e equipe com relação ao apoio organizacional para o bom 

desempenho do seu trabalho. 

1. A organização valoriza o seu trabalho.  

2. A criatividade e a imaginação no trabalho são bem-vindas na organização.  

3. É fácil falar com as pessoas situadas em níveis hierárquicos superiores.  

4. Você sente-se livre para comunicar franca e abertamente com os 

superiores.  

 

5. Você sente-se à vontade para mostrar que discorda das opiniões dos seus 

superiores. 

 

6. Você tem grande confiança nos superiores.  

7. Os superiores cumprem as promessas contigo.  

8. Quando os bons resultados são obtidos devido aos esforços dos gerentes, 

os créditos (ex.: os elogios ou prêmios) são distribuídos por um número 

reduzido de chefias. 

 

Investigar as emoções dos participantes e equipe com relação ao clima organizacional. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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9. A atmosfera da organização é amistosa.   

10. Existe um sentido de família entre as pessoas da minha organização.  

11. Há favoritismos pessoais nas promoções realizadas na organização.  

12. As pessoas sentem-se discriminadas na organização.  

13. As pessoas preocupam-se com o bem-estar dos outros.   

14. Eu sinto que os superiores são honestos.   

15. Eu sinto que posso desenvolver as minhas potencialidades na 

organização. 

 

16. Eu sinto que posso aprender continuamente na minha organização.   

Investigar as emoções dos participantes e equipe com relação ao apoio da organização para equilíbrio 

entre família e trabalho. 

17. A minha organização me ajuda a conciliar o trabalho com a vida familiar.  

 

18. A organização preocupa-se que meu trabalho seja conciliado com as 

responsabilidades familiares. 

 

19. A organização cria condições para que eu acompanhe a educação dos 

meus filhos. 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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QUESTIONÁRIO B 

 

Legenda da Escala  

1 

Concordo 

Plenamente 

2 

Concordo 

3 

Nem concordo  

Nem discordo 

4 

Discordo 

5 

Discordo 

Plenamente 

Investigar as  emoções dos participantes e equipe com relação ao projeto em que estão envolvidos. 

Emoções Respostas 

Alerta  

Amedrontado(a)  

Amoroso(a)  

Angustiado(a)  

Animado(a)  

Ansioso(a)   

Apaixonado(a)  

Ativo(a)  

Calmo(a)  

Cansado(a)  

Cheio(a) de energia  

Confortável  

Contente  

Determinado(a)  

Dinâmico(a)  

Disposto(a)  

Divertido(a)  

Entusiasmado(a)  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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Esperançoso(a)  

Feliz  

Forte  

Grato(a)  

Humilhado(a)  

Incomodado(a)  

Inquieto(a)  

Inspirado(a)  

Irritado(a)  

Motivado(a)  

Nervoso(a)  

Orgulhoso(a)  

Otimista  

Paciente (com paciência)  

Perturbado(a)  

Preocupado(a)  

Rancoroso(a)  

Relaxado(a)  

Sereno(a)  

Temeroso(a)  

Tenso(a)  

Tranquilo(a)  

Vigoroso(a)  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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APÊNDICE 2 

Questionário A Respondentes MED MODO AT IIQ 

A1 2 2 3 1 1 2 2 3 4 4 3 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2 1 2 2 2 4 1 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 1 

A2 2 1 3 1 1 1 2 1 3 3 4 2 2 1 2 1 3 2 1 2 1 1 2 2 1 3 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 1 4 1 1 4 2 3 2 2 1 2 2 3 1 

A3  1 1 1 1 2 1 2 1 3 5 2 1 2 2 2 5 3 1 2 2 1 1 4 1 1 2 2 1 2 1 3 1 1 1 2 3 1 2 2 2 4 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 4 1 

A4  2 2 2 1 2 2 2 2 3 4 1 2 2 1 2 2 3 3 1 2 2 1 3 2 2 4 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 3 5 2 4 1 2 4 2 3 2 2 2 2 2 4 0 

A5 2 2 5 1 3 2 3 3 4 4 2 2 3 1 2 3 3 3 1 2 2 2 2 3 1 4 2 1 2 3 4 3 1 2 2 2 4 3 2 4 5 4 4 2 4 4 2 3 3 3 2 3 2 4 1 

A6 3 1 3 1 2 1 3 3 4 3 3 2 4 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 5 1 2 2 2 4 3 1 2 3 3 3 2 2 2 4 1 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 4 1 

A7 2 1 1 1 5 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 5 1 2 2 1 3 2 1 2 3 3 2 3 2 2 3 1 4 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 4 1,5 

A8 1 5 3 3 3 3 3 2 3 3 1 4 3 3 2 4 3 1 2 2 3 4 2 3 3 3 3 5 1 2 2 5 4 2 2 5 2 3 3 3 5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 

A9  4 1 5 1 1 1 2 4 3 3 1 3 4 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 3 2 2 1 1 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 4 1 4 2 1 3 2 3 3 2 2 2 2 4 2 

A10 1 1 3 1 3 2 3 4 3 4 1 3 4 1 3 3 2 1 1 2 3 2 3 1 4 3 3 1 1 2 4 2 1 3 3 3 2 3 2 3 5 2 4 1 2 4 3 3 3 2 2 3 3 4 1 

A11 5 5 3 4 1 5 3 3 3 2 2 1 2 4 3 4 4 5 4 3 5 3 2 3 3 2 5 5 1 4 2 2 5 3 1 3 2 3 2 1 1 1 2 3 5 2 4 4 3 2 1 3 3 4 2 

A12 3 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 2 5 5 4 5 3 5 5 4 1 5 5 3 4 4 3 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 1 

A13  1 1 3 1 5 2 2 5 3 3 2 3 2 2 3 3 4 2 3 2 3 2 3 2 2 4 2 2 2 3 5 2 1 3 2 2 2 3 2 3 4 3 4 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 4 1 

A14  1 1 2 1 2 1 2 4 2 3 3 2 4 1 3 2 3 2 2 2 1 1 1 2 3 5 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 3 3 2 2 4 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 0,5 

A15 3 2 5 1 2 1 2 5 4 3 3 3 2 2 2 1 4 2 2 2 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 2 2 2 3 3 2 2 4 1 4 1 1 5 2 3 2 3 2 2 2 4 2 

A16 4 2 2 2 1 1 2 5 3 3 3 3 2 2 3 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 4 1 1 1 2 3 2 1 2 2 2 3 3 1 2 2 1 3 1 1 5 2 2 2 2 2 2 2 4 2 

A17 1 2 3 2 2 3 1 5 3 4 3 1 4 2 2 1 3 3 1 2 3 2 3 2 2 5 3 1 2 2 3 3 1 3 2 2 3 4 3 4 2 3 5 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 4 1 

A18 1 1 3 2 3 3 1 5 4 4 4 1 4 2 3 1 3 3 1 2 3 2 3 1 3 5 3 1 2 2 3 3 1 3 3 2 3 4 3 4 2 3 5 2 3 1 2 3 2 2 1 3 3 4 1 

A19 1 1 3 3 3 3 2 5 4 4 3 1 3 3 3 1 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 1 2 3 3 2 4 3 4 3 3 5 2 2 2 2 2 3 2 1 3 3 4 1 

Questionário B    

Alerta 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 1 3 2 1 1 2 3 1 1 2 2 3 3 3 2 1 4 2 2 2 2 2 1 1 5 1 2 2 1 2 4 2 2 3 2 2 4 0,5 

Amedrontad

o 2 2 4 4 5 5 5 2 2 3 3 4 5 5 3 4 5 3 2 3 4 2 2 3 5 3 5 5 3 5 2 5 5 4 4 5 3 5 4 3 1 5 2 5 5 1 2 5 3 5 5 4 5 4 2 

Amoroso 1 2 4 2 2 1 3 5 3 4 3 4 2 3 4 3 5 1 3 2 2 1 4 3 5 4 3 3 3 5 2 3 1 3 3 3 2 5 3 4 5 3 5 2 3 5 3 3 3 3 2 3 3 4 2 

Angustiado 1 2 3 5 5 4 4 1 3 2 2 3 5 3 2 4 1 5 4 4 2 2 3 2 5 3 4 5 3 3 2 5 5 4 4 4 3 4 3 4 2 5 3 4 5 1 2 4 3 4 4 3 4 4 2 

Animado 1 1 1 1 1 1 1 5 3 2 2 3 2 2 4 1 3 2 3 1 2 1 1 2 1 2 2 1 3 3 4 2 1 2 5 2 3 3 2 2 3 1 4 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 4 2 

Ansioso 1 2 3 2 3 2 2 3 2 4 1 3 3 1 2 1 3 2 1 2 1 2 2 3 2 2 3 3 2 3 1 3 2 3 4 3 4 3 2 1 3 2 3 3 2 1 3 2 3 4 3 2 3 3 1 

Apaixonado 2 1 1 3 3 3 3 5 3 3 3 4 4 4 4 3 5 1 4 2 2 3 4 3 1 4 5 2 3 5 3 3 1 2 5 4 3 4 2 4 4 5 4 1 3 4 3 2 3 2 2 3 3 4 2 

Ativo 2 2 5 2 1 1 2 2 3 1 2 3 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 3 2 2 1 2 2 2 1 3 2 1 3 1 2 1 1 1 2 1 3 1 2 2 2 4 1 

Calmo 4 3 4 4 1 3 2 5 4 2 5 2 1 4 3 3 4 3 4 3 4 2 2 3 2 2 1 2 1 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 2 5 2 4 2 1 3 2 5 3 4 2 3 2 4 2 

Cansado 3 3 2 4 3 3 4 1 2 3 3 3 2 1 2 4 1 3 2 3 2 5 1 3 2 1 3 5 4 2 1 4 4 2 2 4 2 3 2 3 2 1 1 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 4 1 

Cheio de 

energia 4 2 3 2 1 3 3 5 3 2 3 4 3 4 3 1 5 3 4 2 2 3 3 3 1 1 3 1 2 4 4 2 1 3 3 2 3 3 3 2 4 3 4 2 2 4 3 2 3 3 2 3 3 4 1 

Confortável 1 3 5 2 1 2 4 3 4 3 4 4 3 3 4 1 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 4 2 1 2 3 2 3 4 2 3 4 2 4 2 1 4 2 1 3 4 2 3 3 4 1 

Contente 3 4 2 2 2 1 3 5 4 2 3 4 2 2 4 1 4 2 2 1 2 1 2 3 1 3 2 3 3 3 4 2 1 2 3 3 3 4 3 2 4 2 3 2 2 3 4 3 3 2 2 3 2 4 1 

Determinad

o 2 2 2 2 1 2 1 3 3 1 3 3 2 1 3 1 3 1 2 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 3 3 1 1 2 4 3 2 2 2 2 3 2 3 2 1 3 3 2 2 1 2 2 2 3 2 

Dinâmico 2 2 2 3 1 2 2 3 3 1 2 4 2 2 3 1 4 1 3 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1 4 3 2 1 1 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 1 3 2 2 2 2 3 1,5 

Disposto 2 2 3 2 1 1 1 2 3 2 3 3 2 2 4 1 3 1 4 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 3 3 1 1 1 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 

Divertido 4 3 2 2 2 1 2 5 4 3 3 4 2 2 3 1 3 3 2 3 2 2 2 3 3 4 4 1 3 5 2 3 1 3 4 2 1 3 2 1 3 2 5 2 1 4 4 3 3 2 2 3 2 4 1 

Entusiasmad 2 2 2 1 2 2 2 5 3 2 3 4 3 2 4 1 4 1 2 2 2 2 1 3 1 2 3 1 3 4 4 2 1 3 4 2 2 3 2 2 3 1 4 2 2 4 3 2 3 2 2 2 2 4 1 
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o 

Esperançoso 1 2 3 3 1 3 2 5 3 1 4 4 2 3 3 3 5 1 2 2 3 3 2 2 3 3 2 1 2 2 4 2 1 3 5 1 2 3 2 1 4 2 4 2 2 5 3 2 2 2 5 2 2 4 1 

Feliz 2 4 2 1 1 2 2 5 3 2 3 3 2 2 3 1 4 2 3 2 1 1 3 3 3 2 3 1 3 3 4 2 1 2 3 2 4 3 2 2 4 2 3 2 1 4 2 2 3 2 2 2 2 4 1 

Forte 1 3 2 2 1 2 2 4 3 1 4 4 2 2 3 3 3 1 4 2 3 3 2 3 2 4 3 1 3 3 3 2 1 2 2 2 3 3 2 3 4 2 3 2 2 1 3 2 3 2 2 2 2 3 1 

Grato 3 2 4 2 2 1 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 4 1 2 1 2 2 1 2 2 4 2 1 2 3 3 2 1 2 3 3 3 4 2 3 4 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 1 

Humilhado 5 5 3 5 5 5 5 5 3 2 3 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 2 5 5 4 5 4 5 5 3 3 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 1 

Incomodado 5 2 3 4 3 4 4 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 5 3 4 3 4 4 2 3 2 5 5 2 4 2 4 5 4 2 4 3 3 4 5 2 5 2 3 5 1 4 5 3 3 5 3 2 4 2 

Inquieto 2 2 3 4 4 3 3 4 3 1 1 4 3 2 3 1 2 5 2 3 2 3 3 3 3 4 3 5 4 5 2 3 5 3 2 4 3 3 3 5 3 5 2 3 5 3 3 3 3 3 5 3 3 4 1 

Inspirado 3 3 4 3 1 2 2 4 3 2 3 4 3 3 3 1 4 1 3 2 1 2 3 3 3 2 3 1 3 3 3 2 1 2 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 1 

Irritado 2 5 3 5 5 4 5 2 3 4 2 4 5 2 3 2 1 5 5 4 2 5 3 3 2 3 4 5 3 5 1 3 5 2 2 4 3 3 3 4 2 5 2 4 4 5 3 4 3 3 5 3 5 4 2,5 

Motivado 1 2 2 2 1 1 2 5 3 2 3 4 3 2 4 1 4 1 3 2 1 2 2 3 1 2 3 1 3 3 3 2 1 2 4 2 4 3 2 3 4 2 3 2 2 5 4 2 3 2 2 2 2 4 1 

Nervoso 3 3 4 4 5 3 4 3 2 5 1 4 2 2 3 2 1 3 4 3 2 3 3 3 2 3 4 5 3 5 2 4 5 2 3 4 3 4 3 3 2 5 2 4 5 5 2 3 3 3 5 3 3 4 1,5 

Orgulhoso 3 2 2 3 3 2 1 5 3 2 3 4 2 2 3 1 4 1 2 2 1 2 3 3 3 4 3 1 3 5 3 2 1 2 4 2 4 4 2 3 4 3 3 1 3 3 2 3 3 4 2 3 3 4 1 

Otimista 2 2 5 2 2 1 1 5 4 1 4 4 1 3 4 1 3 1 2 2 3 2 1 2 3 2 2 1 2 2 4 1 1 2 4 2 3 3 2 2 5 2 4 2 2 5 3 2 2 2 2 2 2 4 1 

Paciente  4 2 4 2 1 3 2 2 3 2 4 3 1 3 2 4 4 3 3 2 4 2 4 2 3 3 1 2 2 1 2 2 1 2 2 3 3 4 2 1 4 1 4 2 1 3 2 4 3 3 2 2 2 3 1 

Perturbado 3 3 1 5 5 4 5 3 3 4 2 4 4 4 3 4 3 5 5 4 2 5 3 3 2 4 5 5 3 4 3 5 5 3 3 5 3 4 3 2 2 5 2 4 5 2 3 5 3 4 5 4 3 4 2 

Preocupado 1 2 4 2 2 4 3 1 3 2 1 3 1 2 2 3 1 2 4 2 2 2 2 2 1 3 4 3 3 4 1 4 5 1 3 4 2 3 2 1 1 5 2 4 3 2 2 4 2 4 5 2 2 4 1,5 

Rancoroso 5 5 3 5 5 5 5 3 4 5 3 4 5 4 4 2 5 5 4 5 4 5 4 5 3 4 5 5 3 5 4 5 5 2 3 5 3 4 5 5 3 5 3 4 5 2 4 5 3 4 5 4 5 3 1,5 

Relaxado 4 5 3 2 3 3 5 5 3 4 4 3 5 4 3 2 5 3 4 3 5 4 3 3 2 4 4 5 2 3 5 5 1 2 4 5 4 4 2 4 5 2 4 2 4 4 3 5 3 2 5 4 4 4 1,5 

Sereno 4 3 3 1 2 3 3 5 3 2 4 3 2 4 3 4 4 2 4 3 4 2 3 2 3 4 3 5 2 3 3 3 1 2 4 5 3 4 3 3 5 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 4 2 

Temoroso 2 2 3 2 3 4 5 3 3 3 2 4 3 4 3 4 5 5 3 2 3 3 3 3 3 4 3 5 3 5 3 5 5 3 3 5 3 5 3 3 1 5 3 4 4 2 3 5 3 3 5 3 3 4 1 

Tenso 2 3 4 4 3 3 3 2 2 2 2 4 4 3 2 3 1 3 2 3 1 2 2 3 2 4 2 5 3 4 2 4 5 2 2 4 2 3 3 3 1 5 2 4 4 2 2 5 3 4 5 3 2 4 2 

Tranquilo 3 3 3 2 2 2 2 5 4 4 4 3 1 4 3 2 4 3 4 3 4 2 3 3 1 4 2 5 2 3 3 3 1 2 4 2 4 4 3 2 5 2 4 2 2 4 2 2 3 2 2 3 2 4 2 

Vigoroso 2 3 3 2 1 2 2 5 3 2 3 4 2 2 3 1 5 3 2 2 2 4 3 3 2 4 3 5 3 3 4 3 1 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 2 2 4 4 2 3 2 2 3 3 4 1 

Legenda: 

MED: mediana 

MODO: moda 

AT: amplitude total ou (range) 

IIQ: interquartil 
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APÊNDICE 3 

Dimensão 1: Apoio Organizacional 

 Valorização do 

trabalho 

Criatividade Comunicação 

fácil com os 

superiores 

Comunicação 

aberta com os 

superiores 

Discorda 

abertamente 

dos 

superiores 

Confiança nos 

superiores 

Promessas dos 

superiores 

Feedbacks 

positivos 

Relacionado Alerta  

Animado(a) 

Ansioso(a) 

Contente 

Determinado(a) 

Dinâmico(a) 

Disposto(a) 

Entusiasmado(a) 

Esperançoso(a) 

Feliz 

Forte  

Grato(a) 

Motivado(a) 

Otimista 

Paciente 

Preocupado(a) 

 

Alerta  

Animado(a) 

Ativo(a) 

Determinado(a) 

Dinâmico(a) 

Disposto(a) 

Otimista 

 

Alerta  

Animado(a) 

Ativo(a) 

Determinado(a) 

Dinâmico(a) 

Disposto(a) 

 

Alerta  

Amoroso(a)   

Animado(a) 

Ansioso(a) 

Apaixonado(a) 

Calmo(a) 

Cansado(a) 

Cheio(a) de energia 

Confortável 

Contente 

Determinado(a) 

Dinâmico(a) 

Disposto(a) 

Divertido(a) 

Entusiasmado(a) 

Esperançoso(a) 

Feliz 

Forte  

Grato(a) 

Inspirado(a) 

Motivado(a) 

Orgulhoso(a) 

Otimista 

Paciente 

Preocupado(a) 

Sereno(a) 

Tenso(a)  

Tranquilo(a) 

Vigoroso(a) 

 

 

 

 

 

Alerta  

Animado(a) 

Ansioso(a) 

Cansado(a) 

Confortável 

Contente 

Determinado(a) 

Dinâmico(a) 

Disposto(a) 

Divertido(a) 

Entusiasmado(a) 

Esperançoso(a) 

Feliz 

Forte  

Grato(a) 

Inspirado(a) 

Motivado(a) 

Orgulhoso(a) 

Otimista 

Paciente 

Preocupado(a) 

 

Alerta  

Animado(a) 

Ansioso(a) 

Cansado(a) 

Contente 

Determinado(a) 

Dinâmico(a) 

Disposto(a) 

Divertido(a) 

Entusiasmado(a) 

Esperançoso(a) 

Feliz 

Forte  

Grato(a) 

Motivado(a) 

Otimista 

Paciente 

Preocupado(a) 

 

Amoroso(a)   

Angustiado(a) 

Apaixonado(a) 

Calmo(a) 

Cansado(a) 

Cheio(a) de 

energia 

Confortável 

Contente 

Divertido(a) 

Esperançoso(a) 

Grato(a) 

Incomodado(a) 

Inquieto(a) 

Inspirado(a) 

Nervoso(a) 

Orgulhoso(a) 

Paciente 

Preocupado(a) 

Sereno(a) 

Tenso(a) 

Tranquilo(a) 

Vigoroso(a) 
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Dimensão 1: Apoio Organizacional 

 Valorização do 

trabalho 

Criatividade Comunicação fácil 

com os superiores 

Comunicação 

com superiores 

Discorda dos 

superiores 

Confiança nos 

superiores 

Promessas dos 

superiores 

Feedbacks 

positivos 

Não-

Relacionado 

Amedrontado(a) 

Amoroso(a)   

Angustiado(a) 

Apaixonado(a) 

Ativo(a) 

Calmo(a) 

Cansado(a) 

Cheio(a) de 

energia 

Confortável 

Divertido(a) 

Humilhado(a) 

Incomodado(a) 

Inquieto(a) 

Inspirado(a) 

Irritado(a) 

Nervoso(a) 

Orgulhoso(a) 

Perturbado(a) 

Rancoroso(a) 

Relaxado(a) 

Sereno(a) 

Temeroso(a) 

Tenso(a) 

Tranquilo(a) 

Vigoroso(a) 

 

Amedrontado(a) 

Amoroso(a)   

Angustiado(a) 

Ansioso(a) 

Apaixonado(a) 

Calmo(a) 

Cansado(a) 

Cheio(a) de 

energia 

Confortável 

Contente 

Divertido(a) 

Entusiasmado(a) 

Esperançoso(a) 

Feliz 

Forte  

Grato(a) 

Humilhado(a) 

Incomodado(a) 

Inquieto(a) 

Inspirado(a) 

Irritado(a) 

Motivado(a) 

Nervoso(a) 

Orgulhoso(a) 

Paciente 

Perturbado(a) 

Preocupado(a) 

Rancoroso(a) 

Relaxado(a) 

Sereno(a) 

Temeroso(a) 

Tenso(a) 

Tranquilo(a) 

Vigoroso(a) 

Amedrontado(a) 

Amoroso(a)   

Angustiado(a) 

Ansioso(a) 

Apaixonado(a) 

Calmo(a) 

Cansado(a) 

Cheio(a) de energia 

Confortável 

Contente 

Divertido(a) 

Entusiasmado(a) 

Esperançoso(a) 

Feliz 

Forte  

Grato(a) 

Humilhado(a) 

Incomodado(a) 

Inquieto(a) 

Inspirado(a)  

Irritado(a) 

Motivado(a) 

Nervoso(a) 

Orgulhoso(a) 

Otimista 

Paciente 

Perturbado(a) 

Preocupado(a) 

Rancoroso(a) 

Relaxado(a)  

Sereno(a) 

Temeroso(a) 

Tenso(a)  

Tranquilo(a) 

Vigoroso(a) 

 

Alerta  

Amedrontado(a) 

Amoroso(a)   

Angustiado(a) 

Animado(a) 

Apaixonado(a) 

Ativo(a) 

Calmo(a) 

Cansado(a) 

Cheio(a) de energia 

Confortável 

Contente 

Determinado(a) 

Dinâmico(a) 

Disposto(a) 

Divertido(a) 

Grato(a) 

Humilhado(a)  

Incomodado(a)  

Inquieto(a) 

Inspirado(a) 

Irritado(a) 

Nervoso(a)  

Orgulhoso(a) 

Perturbado(a) 

Rancoroso(a)  

Relaxado(a) 

Sereno(a) 

Temeroso(a) 

Tenso(a)  

Tranquilo(a)  

Vigoroso(a) 

 

 

Amedrontado(a) 

Amoroso(a)   

Angustiado(a) 

Apaixonado(a) 

Ativo(a) 

Calmo(a) 

Cheio(a) de 

energia 

Humilhado(a) 

Incomodado(a) 

Inquieto(a) 

Irritado(a) 

Nervoso(a) 

Perturbado(a) 

Rancoroso(a) 

Relaxado(a) 

Sereno(a) 

Temeroso(a) 

Tenso(a) 

Tranquilo(a) 

Vigoroso(a) 

 

 

Amedrontado(a) 

Amoroso(a)   

Angustiado(a) 

Apaixonado(a) 

Ativo(a) 

Calmo(a) 

Cheio(a) de 

energia 

Confortável 

Humilhado(a) 

Incomodado(a) 

Inquieto(a) 

Inspirado(a) 

Irritado(a) 

Nervoso(a) 

Orgulhoso(a) 

Perturbado(a) 

Rancoroso(a) 

Relaxado(a) 

Sereno(a) 

Temeroso(a) 

Tenso(a) 

Tranquilo(a) 

Vigoroso(a) 

 

 

Alerta  

Amedrontado(a) 

Animado(a) 

Ansioso(a) 

Ativo(a) 

Determinado(a) 

Dinâmico(a) 

Disposto(a) 

Entusiasmado(a) 

Feliz 

Forte  

Humilhado(a) 

Irritado(a) 

Motivado(a) 

Otimista 

Perturbado(a) 

Rancoroso(a) 

Relaxado(a) 

Temeroso(a) 
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APÊNDICE 4 

Dimensão 2: Clima Organizacional 

 Atmosfera 

amistosa 

Sentido de 

família 

Favoritismo 

pessoal 

Discriminação Preocupação 

com o bem-estar 

Honestidade dos 

superiores 

Potencial de 

desenvolviment

o individual 

Aprendizado 

contínuo 

Relacionado  Alerta 

Animado(a) 

Ansioso(a) 

Ativo(a) 

Determinado(a) 

Dinâmico(a) 

Disposto(a) 

Entusiasmado(a) 

Feliz 

Forte 

Motivado(a) 

Otimista 

Preocupado(a) 

Animado(a) 

Ansioso(a) 

Calmo(a) 

Cansado(a)  

Cheio(a) de 

energia 

Confortável 

Contente 

Dinâmico(a) 

Divertido(a) 

Entusiasmado(a) 

Esperançoso(a) 

Feliz 

Forte 

Grato(a) 

Inspirado(a) 

Motivado(a) 

Orgulhoso(a) 

Otimista 

Paciente 

Preocupado(a) 

Tenso(a) 

Tranquilo(a) 

Vigoroso(a) 

Amoroso(a) 

Angustiado(a) 

Apaixonado(a) 

Calmo(a) 

Cansado(a) 

Cheio(a) de 

energia 

Confortável 

Contente 

Divertido(a) 

Esperançoso(a) 

Forte 

Grato(a) 

Incomodado(a) 

Inquieto 

Inspirado(a) 

Irritado(a) 

Motivado(a) 

Nervoso(a) 

Orgulhoso(a) 

Paciente 

Preocupado(a) 

Sereno(a) 

Temeroso(a) 

Tenso(a) 

Tranquilo(a) 

Vigoroso(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humilhado(a) 

Rancoroso(a) 

 

 

Ansioso(a) 

Calmo(a) 

Cansado(a) 

Cheio(a) de 

energia 

Confortável 

Contente 

Divertido(a) 

Entusiasmado(a) 

Esperançoso(a) 

Feliz 

Forte 

Grato(a) 

Inspirado(a) 

Motivado(a) 

Orgulhoso(a) 

Otimista 

Paciente 

Preocupado(a) 

 

Alerta 

Animado(a)  

Ansioso(a) 

Ativo(a) 

Cansado(a) 

Contente 

Determinado(a)  

Dinâmico(a) 

Disposto(a) 

Disposto(a) 

Entusiasmado(a) 

Esperançoso(a) 

Feliz 

Forte 

Grato(a) 

Motivado(a) 

Otimista 

Paciente 

Preocupado(a) 

Alerta 

Animado(a) 

Ansioso(a) 

Ativo(a) 

Determinado(a) 

Dinâmico(a) 

Disposto(a) 

Entusiasmado(a) 

Feliz 

Motivado(a) 

Otimista 

Preocupado(a) 
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Dimensão 2: Clima Organizacional 

 Atmosfera 

amistosa 

Sentido de 

família 

Favoritismo 

pessoal 

Discriminação Preocupação 

com o bem-estar 

Honestidade 

dos superiores 

Potencial individual 

desenvolvimento  

Aprendizado 

contínuo Alerta 

Amedrontado(a) 

Amoroso(a) 

Angustiado(a) 

Animado(a) 

Ansioso(a) 

Apaixonado(a) 

Ativo(a) 

Calmo(a) 

Cansado(a) 

Cheio(a) de energia 

Confortável 

Determinado(a) 

Dinâmico(a) 

Disposto(a) 

Divertido(a) 

Entusiasmado(a) 

Esperançoso(a) 

Feliz 

Forte 

Grato(a) 

Incomodado(a) 

Inquieto 

Inspirado(a) 

Irritado(a) 

Motivado(a) 

Nervoso(a) 

Orgulhoso(a) 

Otimista 

Paciente 

Perturbado(a) 

Preocupado(a) 

Relaxado(a)  

Sereno(a) 

Temeroso(a) 

Tenso(a)  

Tranquilo(a) 

Vigoroso(a) 

 

Não-

Relacionado 

Amedrontado(a) 

Amoroso(a) 

Angustiado(a) 

Apaixonado(a) 

Calmo(a) 

Cansado(a) 

Cheio(a) de 

energia 

Confortável 

Contente 

Divertido(a) 

Esperançoso(a) 

Grato(a) 

Humilhado(a) 

Incomodado(a) 

Inquieto 

Inspirado(a) 

Irritado(a) 

Nervoso(a) 

Orgulhoso(a) 

Paciente 

Perturbado(a) 

Rancoroso(a) 

Relaxado(a) 

Sereno(a) 

Temeroso(a) 

Tenso(a) 

Tranquilo(a) 

Vigoroso(a) 

Alerta 

Amedrontado(a) 

Amoroso(a) 

Angustiado(a) 

Apaixonado(a) 

Ativo(a) 

Determinado(a) 

Disposto(a) 

Humilhado(a) 

Incomodado(a) 

Inquieto 

Irritado(a) 

Nervoso(a) 

Perturbado(a) 

Rancoroso(a) 

Relaxado(a) 

Sereno(a) 

Temeroso(a) 

Alerta 

Amedrontado(a) 

Animado(a) 

Ansioso(a) 

Ativo(a) 

Determinado(a) 

Dinâmico(a) 

Disposto(a) 

Entusiasmado(a) 

Feliz 

Humilhado(a) 

Otimista 

Perturbado(a) 

Rancoroso(a) 

Relaxado(a) 

Alerta 

Amedrontado(a) 

Amoroso(a) 

Angustiado(a) 

Animado(a) 

Apaixonado(a) 

Ativo(a) 

Determinado(a) 

Dinâmico(a) 

Disposto(a) 

Humilhado(a) 

Incomodado(a) 

Inquieto 

Irritado(a) 

Nervoso(a) 

Perturbado(a) 

Rancoroso(a) 

Relaxado(a) 

Sereno(a) 

Temeroso(a) 

Tenso(a) 

Tranquilo(a) 

Vigoroso(a) 

 

Amedrontado(a) 

Amoroso(a) 

Angustiado(a) 

Apaixonado(a) 

Ativo(a) 

Calmo(a) 

Cansado(a)  

Cheio(a) de energia  

Confortável 

Contente 

Divertido(a) 

Esperançoso(a) 

Forte 

Grato(a) 

Humilhado(a) 

Incomodado(a) 

Inquieto 

Inspirado(a) 

Irritado(a) 

Nervoso(a) 

Orgulhoso(a) 

Paciente 

Perturbado(a) 

Rancoroso(a) 

Relaxado(a) 

Sereno(a)  

Temeroso(a)  

Tenso(a)  

Tranquilo(a) 

Vigoroso(a) 

Amedrontado(a) 

Amoroso(a) 

Angustiado(a) 

Apaixonado(a) 

Calmo(a) 

Cansado(a) 

Cheio(a) de 

energia 

Confortável 

Contente 

Divertido(a) 

Esperançoso(a) 

Forte 

Grato(a) 

Humilhado(a) 

Incomodado(a) 

Inquieto 

Inspirado(a) 

Irritado(a) 

Nervoso(a) 

Orgulhoso(a) 

Paciente 

Perturbado(a) 

Rancoroso(a) 

Relaxado(a) 

Sereno(a) 

Temeroso(a) 

Tenso(a) 

Tranquilo(a) 

Vigoroso(a) 
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APÊNDICE 5 

Dimensão 3: Equilíbrio Família-Trabalho 
 Ajuda da organização Preocupação da organização Acompanhamento da educação dos filhos 

Relacionado Animado(a) 

Ansioso(a) 

Calmo(a) 

Cansado(a) 

Cheio(a) de energia 

Confortável 

Contente 

Dinâmico(a) 

Disposto(a) 

Divertido(a) 

Entusiasmado(a) 

Esperançoso(a) 

Feliz 

Forte 

Grato(a) 

Inspirado(a) 

Motivado(a) 

Orgulhoso(a) 

Otimista 

Paciente 

Preocupado(a) 

Vigoroso(a) 

Vigoroso(a 

 

Amoroso(a) 

Animado(a) 

Ansioso(a) 

Calmo(a) 

Cansado(a) 

Cheio(a) de energia 

Confortável 

Contente 

Divertido(a) 

Entusiasmado(a) 

Esperançoso(a) 

Feliz 

Forte 

Grato(a) 

Inspirado(a) 

Motivado(a) 

Orgulhoso(a) 

Otimista 

Paciente 

Preocupado(a) 

Sereno(a) 

Tenso(a)  

Tranquilo(a) 

Vigoroso(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amoroso(a) 

Ansioso(a) 

Calmo(a) 

Cansado(a) 

Cheio(a) de energia 

Confortável 

Contente 

Divertido(a) 

Entusiasmado(a) 

Esperançoso(a) 

Feliz 

Forte 

Grato(a) 

Inspirado(a) 

Motivado(a) 

Orgulhoso(a) 

Otimista 

Paciente 

Preocupado(a) 

Sereno(a) 

Tenso(a)  

Tranquilo(a) 

Vigoroso(a) 
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Dimensão 3: Equilíbrio Família-Trabalho 
 Ajuda da organização Preocupação da organização Acompanhamento da educação dos filhos 

Não-

Relacionado 

Alerta 

Amedrontado(a) 

Amoroso(a) 

Angustiado(a) 

Apaixonado(a) 

Ativo(a) 

Determinado(a) 

Humilhado(a) 

Incomodado(a) 

Inquieto 

Irritado(a) 

Nervoso(a) 

Perturbado(a) 

Rancoroso(a) 

Relaxado(a) 

Sereno(a) 

Temeroso(a) 

Tenso(a)  

Tranquilo(a) 

Alerta 

Amedrontado(a) 

Angustiado(a) 

Apaixonado(a) 

Ativo(a) 

Determinado(a) 

Dinâmico(a) 

Disposto(a) 

Humilhado(a) 

Incomodado(a) 

Inquieto 

Irritado(a) 

Nervoso(a) 

Perturbado(a) 

Rancoroso(a) 

Relaxado(a) 

Temeroso(a) 

 

Alerta 

Amedrontado(a) 

Angustiado(a) 

Animado(a) 

Apaixonado(a) 

Ativo(a) 

Determinado(a) 

Dinâmico(a) 

Disposto(a) 

Humilhado(a) 

Incomodado(a) 

Inquieto 

Irritado(a) 

Nervoso(a) 

Perturbado(a) 

Rancoroso(a) 

Relaxado(a) 

Temeroso(a) 
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APÊNDICE 6 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA 

1. QUESTÃO DE PESQUISA 
Quais são os fatores que influenciam as emoções positivas no compartilhamento do 

conhecimento entre os integrantes de equipe de desenvolvimento de software? 

2. TEMA 

Essas questões são direcionadas para os participantes de projeto e membros de equipe. 

2.1 INFORMAÇÃO DE EXPERIÊNCIA 

a. Nome?  

b. Cargo e descrição do seu trabalho? 

c. Qual o seu tempo de experiência nesse cargo, empresa e no cargo nessa empresa? 

d. Qual o nome do projeto em que você atua? 

e. Quanto tempo você atua nesse projeto? 

f. Qual o seu envolvimento nesse projeto? 

g. O seu envolvimento nesse projeto muda frequentemente?  Se sim, como? 

2.2 Salienta as emoções positivas para os diferentes participantes 

a. Acima de tudo como você se sente quando executa tarefas nesse projeto? Por quê? 

b. Qual (is) a(s) tarefa(s) que você  (mais; menos)  gosta de realizar? Como você se 

sente executando essa(s) tarefa(s)? Por quê? 

c. Enumere três coisas que lhe fazem sentir bem trabalhando nesse projeto. Como essas 

coisas lhe fazem sentir? 

d. Como você lida com as críticas a respeito de suas ideias? Como você se sente com 

isso?  

e. Como você se sente quando deve dar suporte a um (cliente; fornecedor)?  

 

Note: Para a empresa de TI também se pergunta sobre os fornecedores; para os fornecedores 

apenas perguntar sobre o cliente (Empresa de TI); Para os clientes apenas perguntar sobre o 

fornecedor, neste caso, empresa de TI. 

2.3 A natureza da(s) relação(s) entre as emoções positivas e a solução de problemas na 

gestão de projetos e desenvolvimento de software. 

a. Você pode dar um exemplo de um ou mais desafios / dificuldades que você 

enfrentou na resolução de um ou mais problemas nesse projeto? Você pode 

descrever os problemas? 

b. Se eles foram resolvidos, como isso foi realizado? Quem fez isso? Por que o 

problema aconteceu? Como as pessoas se sentiram frente a esses problemas? 

c. Usualmente, a quem você comunica sobre problemas que (surgem; são resolvidos) 

nesse projeto? Como você os comunica? Por quê? Como as pessoas se sentem com 

isso? 

d. Como você se sentiu quando esses três problemas enumerados foram resolvidos? 

Você pode descrever as emoções dos membros da equipe sobre os problemas que 

estão sendo resolvidos? Se sim, como você os descreveria? Por quê? 

● Note: Repita esta pergunta para clientes e fornecedores sobre 

problemas de projeto. 
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e. O que deveria ser feito de diferente? Por quê?  

f. O que deveria ser feito igual? Por quê? 

 

● Note: Repita de 2 a 4 vezes, dependendo de quantas boas histórias o 

entrevistado contar. 

● Note: Para a empresa de TI pergunta-se sobre os fornecedores; 

para os fornecedores perguntar-se sobre o cliente (Empresa de TI); 

Para o cliente apenas pergunta-se sobre o fornecedor, neste caso, 

empresa de TI. 

 

2.4 A natureza da(s) relação(s) entre estar demonstrando as emoções positivas enquanto 

resolve problemas 

a. Tente lembrar três tipos de emoções que você demonstrou para seus (colegas de 

trabalho; clientes; fornecedores) durante o projeto. O que fez você demonstrar isso a 

eles? Como eles responderam as emoções que você demonstrou? Será que 

demonstrá-los de alguma forma influencia no projeto?  

2.5 Progresso do Projeto 

a. Como o projeto foi/está progredindo em termos de processos (esta dentro do 

orçamento, cronograma, etc.?) e na finalização (o produto está sendo finalizado 

como deveria?). Por quê? 

b. Como você/outros colegas se sentiram com isso? E/ou como isso foi resolvido/o que 

aconteceu/ qual foi à consequência disso? 

3. FINALIZAÇÃO DA ENTREVISTA 

Por favor, sinta-se livre para comentar sobre qualquer assunto que conversamos hoje. 

● Note: Sempre perguntar: Por quê? e/ou como você/outros se sentiram 

sobre isso? e/ou como isso foi resolvido/ o que aconteceu / qual foi a 

consequência disso? 
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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo compreender como as emoções positivas influenciam o compartilhamento 

do conhecimento organizacional. Para tanto, utilizamos como recursos metodológicos um estudo teórico 

por meio do levantamento bibliográfico, em livros, periódicos científicos, teses e dissertações. Os 

resultados alcançados com essa investigação teórica apontaram que o conhecimento do sujeito acerca da 

organização é, de certa forma, induzido e compartilhado mais fortemente a partir do momento em que ele 

internaliza algumas emoções positivas como: alegria, interesse, contentamento e amor. Tais emoções 

fazem com que os indivíduos sintam a necessidade de dividir esses momentos e isso gera informações 

expandindo as interações sociais, o que contribui significativamente para o desempenho em tarefas 

executadas e a disseminação do conhecimento organizacional. 

 

Palavras-chave: gestão; organização; estudo teórico; disseminação; interação social. 

 

 

ABSTRACT 

This paper aims to understand how the positive emotions influence the sharing of organizational 

knowledge. A theoretical study, with bibliographic research through books, journals, and thesis was used 

as methodological way. In general, the findings highlight that individual knowledge within the 

organization was induced and shared strongly when the individual internalizes the positive emotions, such 

as joy, concern, satisfaction, and love. In addition, the result achieved shows that people need to share 

their moments which can produce new information as well as expand social interactions. In view of that, 

externalize individual positive emotions have contributed substantially to improving its task performance 

and the organizational knowledge dissemination. 

 

Keywords: management; organization; study; dissemination; social interaction. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Gestão do Conhecimento (GC) tornou-se essencial nas últimas décadas, criando uma 

organização eficaz e eficiente, capaz de capturar, estruturar e disseminar o conhecimento (Dalkir, 

2011). A partir dessa percepção, o conhecimento tornou-se uma fonte de vantagem competitiva 

para as empresas (Baêta, Martins & Baêta, 2002). Dentre as várias abordagens sobre o 

conhecimento organizacional elencadas na literatura, uma, talvez a mais conhecida, é 

apresentada por Nonaka e Takeuchi, constituída por quatro modos de conversão do 

conhecimento: socialização, externalização, combinação e internalização. Dentro deste modelo 

destaca-se a socialização, definida como o compartilhamento e criação do conhecimento por 

meio de experiências diretas (Takeuchi & Nonaka, 2008).  

Compartilhar conhecimento significa dar ou receber algum tipo de informação, 

compreendendo um amplo aspecto de troca que não gera, no entanto, um novo conhecimento 

(Steil, 2007). No ambiente organizacional, compartilhar conhecimento assegura a troca de 

informações entre os colaboradores, possibilitando a disseminação e posse do conhecimento de 

que necessitam, suprindo dessa forma a necessidade de aprendizado contínuo e a qualificação do 

serviço realizado (Tonet & Paz, 2006). Porém, para que o compartilhamento do conhecimento 

ocorra, o ambiente organizacional deve ser propicio de forma a possibilitar as relações 

interpessoais, criando condições facilitadoras ou inibidoras de compartilhamento do 

conhecimento (Vasconcelos, Merchi, Junior, & Silva, 2013). Para as pessoas compartilharem 

conhecimento elas precisam, primeiramente, sentirem-se seguras e estimuladas a dialogar 

(Drago, 2011). 

A partir da criação de um ambiente propício, para que o conhecimento seja compartilhado 

nas organizações, o conceito de “ba”, de Nonaka e Takeuchi, é capaz de proporcionar a energia, 

a qualidade e os locais para desempenhar as conversões individuais de conhecimento” 

(Vasconcelos et al., 2013). Considerando assim o “ba” como um espaço social de interação de 

pessoas, existem algumas peças-chave que quando internalizadas, interferem nas relações 

interpessoais da organização, criando condições facilitadoras ou inibidoras do compartilhamento 

do conhecimento. 

No entanto, diversas barreiras podem impactar no processo de compartilhamento do 

conhecimento, interferindo nas relações interpessoais (Tonet & Paz, 2006). Uma dessas barreiras 

são as emoções positivas, considerada nesse artigo como, uma teoria evolutiva que, segundo 

Barbara L.Fredrickson amplia repertórios de pensamento-ação e ao mesmo tempo cria e recebe 

novas informações, expandindo-se nesse processo. Nesta expansão temos o compartilhamento do 
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conhecimento envolvido, pois a cada emoção internalizada pelas pessoas cria esse desejo, ou 

necessidade, de compartilhar, ampliando os âmbitos de cognição e assim construindo recursos 

físicos, intelectuais e sociais (Fredrickson, 2001). 

Partindo da hipótese de que as emoções positivas interferem no compartilhamento do 

conhecimento, esse artigo busca compreender o modo como isso ocorre. Para tanto, é utilizada 

como metodologia a pesquisa bibliográfica, que propõe uma aproximação com o objeto de 

estudo por meio de investigações em livros, periódicos científicos, teses e dissertações.  

Este artigo está dividido em sete seções. A primeira é esta introdução ao tema. A segunda 

apresenta algumas definições da GC tendo por base uma referência histórica da passagem da 

sociedade industrial para a sociedade do conhecimento; depois é apresentada a teoria das 

emoções positivas; o percurso metodológico é descrito na sequência seguido da GC versus 

emoções positivas; por fim, são apresentadas as considerações finais e as referências 

bibliográficas. 

 

2 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

Após a Segunda Guerra Mundial, diversos países ficaram devastados, necessitando de 

investimentos para se reestruturarem. Os Estados Unidos, na época a maior potência militar, em 

termos de exército e construção bélica, e com grande poder econômico financiou a reconstrução 

de alguns desses países (Simon, 2011). 

Dessa forma, os Estados Unidos precisaram de uma política externa que privilegiasse 

dois interesses básicos: o primeiro baseado na promoção da prosperidade interna e, o segundo, 

focado no aumento da margem de poder no meio internacional. Para tanto, ora privilegiaram uma 

abordagem que tendia ao multilateralismo nas Relações Internacionais, ora uma abordagem 

unilateral que concentrou tais interesses e surgiu como instrumento político, econômico e 

comercial (Simon, 2011). 

Durante esse processo, um dos mais importantes foi à reconstrução da Europa Ocidental, 

que viabilizou, aqueceu e fortaleceu a economia interna dos Estados Unidos, desencadeando um 

crescente processo produtivo de industrialização (Simon, 2011). Consequentemente, os países 

asiáticos, Japão, Coreia do Sul e China, precisaram desenvolver ações de proteção para o setor 

industrial, tais como, restrição às importações, investimentos em setores estratégicos e em capital 

humano, créditos, subsídios e juros baixos ao setor industrial, investimento em infraestrutura e 

logística, criação e promoção de conglomerados econômicos e responsabilidade 

macroeconômica (Bora, Lloyd & Pangestu, 2000). 
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O sucesso do sistema industrial dos Estados Unidos e a sua crescente influência no 

cenário internacional no pós-guerra fizeram com que empresas europeias e japonesas 

adotassem sistemas produtivos e ideias de gestão dos Estados Unidos, com o objetivo de 

aumentar a produtividade. (Alcadipani & Bertero, 2014, pp.155).  

 

A essas ideias e novos sistemas produtivos dá-se o nome de fordismo, criado por Henry 

Ford, um sistema de produção capitalista com uma nova ideia de gerenciamento, alterando 

radicalmente os sistemas e produção (Wood, 1992). 

No final do século XIX, a indústria estava atingindo um patamar tecnológico e 

econômico, quando Henry Ford introduziu seus conceitos de produção, conseguindo com isto 

reduzir dramaticamente custos e melhorar substancialmente a qualidade (Wood, 1992). Ao 

contrário de uma linha contínua, Ford fragmentou a linha de produção em fases, onde cada 

funcionário era responsável por uma pequena parte do processo. Essas mudanças reduziram o 

esforço humano, aumentou a produção e reduziram-se os custos (Wood, 1992). 

“A luta em uma guerra, a elaboração de plantações ou até mesmo o adestramento de 

animais requer que alguma forma de gerenciamento seja praticada” (Alcadipani, 2011, pp.345). 

Por isso, não podemos pensar a sociedade, mesmo que a mais rudimentar, sem a função da 

gestão. O conceito de Gestão foi introduzido pelo engenheiro Norte-Americano Frederick 

Taylor. Ele popularizou e institucionalizou o termo gestão como sendo a melhor maneira de 

administrar e gerar resultados satisfatórios nas organizações (Alcadipani, 2011). 

Nesse contexto de Sociedade Industrial Taylor buscava atingir alguns objetivos como 

aumentar a produção e organizar o trabalho. Foram, os estudos de métodos que garantiram o 

aumento e a eficiência na produção, como a linha de montagem e a automação, para Taylor era 

uma tentativa de colocar todos os funcionários da empresa no mesmo nível de produção (Wood, 

1992). 

Assim esse artifício de dividir o processo de trabalho, organizando-o em pequenas partes 

para ganhar tempo e aumentar a produção, foi o que levou ao sucesso das indústrias e a ideia de 

gestão naquela época. Dessa forma logo após este cenário industrial, houve uma transição da 

Sociedade Industrial para a Sociedade do Conhecimento, levando consigo algo a ser eliminado e 

evitado, para algo a ser aceito e cultivado (Wood, 1992). 

Nessa “nova sociedade” o conhecimento impulsiona os processos, surgindo, então, a 

necessidade de gerenciá-lo. Nesse contexto, a abordagem do conhecimento para a GC deriva de 

pressupostos de que conhecimento é essencialmente de natureza pessoal e, portanto, muito difícil 

de extrair da mente dos indivíduos. Assim a abordagem de GC assume muitas vezes que o 

conhecimento da organização consiste em conhecimento pessoal na mente dos indivíduos 

(Sanchez, 2005). Além disso, esse conhecimento possui uma dimensão técnica que abrange 
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habilidades informais de difícil detecção, como é a conjuntura do Know-how, uma dimensão 

cognitiva que consiste em crenças, valores, ideais e modelos mentais presentes em cada pessoa 

(Takeuchi & Nonaka, 2008).  

“A existência de uma relação hierárquica de valores entre dados que, combinados e 

contextualizados, constituem a base, geram a informação e, em sua formulação e processamento 

cognitivo (humano) geram o conhecimento” (Souza, 2014). Gerenciar conhecimento é uma 

“preocupação antiga, desde o tempo das cavernas. Naquela época, as pessoas transmitiam para 

seus descendentes as informações sobre as melhores formas e locais para obter comida ou de se 

defender, assim o conhecimento era transmitido hierarquicamente” (Cavalcanti, Gomes & 

Pereira, 2001, pp.49). 

No entanto, o termo “gestão do conhecimento” é algo recente, arremetido, primeiramente, 

a Karl Wiig que, em 1986 o utilizou pela primeira vez Estados Unidos. Ele busca compreender e 

gerenciar a criação de conhecimento de forma sistemática, explícita e deliberada, focando na 

eficácia e no retorno de seus ativos de conhecimento, possibilitando uma renovação permanente 

(Wiig, 1997). 

A GC é um processo pelo qual a organização gera riqueza, a partir do seu conhecimento 

ou capital intelectual (Bukowitz & Willians, 2002). Silva e Neto conceituam a GC como um 

conjunto de estratégias que trabalha essencialmente os fluxos informais (informação “gerada” no 

âmbito das relações interpessoais) da organização, a fim de promover a geração de ideias e a 

solução de problemas (Silva & Neto, 2016). Solução essa de problemas e informações 

organizacionais, que foram remetidas logo em seguida por Takeuchi e Nonaka que, em 1987, no 

Japão, onde comandaram um grupo de pesquisadores para entender as pesquisas de Polanyi e 

aplicá-la em empresas (Souza, 2014). 

 

2.1 CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL 

 

A construção, ou criação do conhecimento organizacional, é um campo de estudo recente 

e moderno na área da administração. A construção teórica da administração iniciou no século 

XX, e teve uma construção interdisciplinar de diversas áreas do conhecimento, como sociologia, 

psicologia, economia, filosofia, biologia (Thenmozhi, 2010). Assim, a construção conceitual das 

principais teorias dessa ciência estabeleceu um campo de estudos sobre as organizações e todos 

os seus processos envolvidos.  

Somente no final do século XX, que “a teoria da criação do conhecimento organizacional 

surge, propondo uma nova visão de gerenciar pessoas, processos, produtos” (Leonardi & Bastos, 
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2014, pp.4). Os primeiros artigos percursores e inspiradores escritos sobre o assunto foram os de 

Nonaka, onde ele aborda a questão da criação do conhecimento como uma fonte potencial de 

vantagem competitiva para as empresas, remetendo sobre os paradoxos do conhecimento tácito e 

explícito (Leonardi & Bastos, 2014, pp.4). 

O primeiro é visto como aquele conhecimento pessoal presente nas ações, experiências e 

valores, enquanto, o segundo é aquele facilmente transmitido e compartilhado entre os 

indivíduos (Takeuchi & Nonaka, 2008). Os autores destacam que um conhecimento efetivo só 

ocorre quando há uma conversão contínua entre esses dois formatos. Ressaltam ainda, que o 

conhecimento pode ser desenvolvido no ambiente organizacional, em forma de espiral, partindo 

do indivíduo, sendo compartilhadas em grupos e, consequentemente, se incorporando as 

organizações.  

A criação do conhecimento organizacional, “ocorre pela interação entre o conhecimento 

tácito e o conhecimento explícito, de maneira individual ou coletiva, dentro de um contexto” 

(Souza, 2014, pp.43). Dessa maneira, eles são complementares e interagem realizando trocas 

para a criação do conhecimento dentro da organização. 

No entanto, para que esse conhecimento seja criado dentro das organizações e para que 

ocorra, o processo de transformação do conhecimento tácito em explícito ou vice-versa, é preciso 

que aconteçam quatro fases de conversão do conhecimento: socialização, externalização, 

internalização e combinação (Figura 01), formando o modelo SECI, iniciando no nível individual 

e ultrapassando as barreiras organizacionais (Leonardi & Bastos, 2014). 

 

Figura 1 - Modelo SECI de Nonaka e Takeuchi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Takeuchi e Nonaka (2008). 

 

A primeira fase da espiral é a de socialização, representada pela interação entre os 

indivíduos, facilitando, dessa forma, o compartilhamento das experiências e dos modelos mentais 
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dos membros. A fase seguinte compreende a externalização, caracterizada pelo diálogo ou a 

reflexão coletiva ajudando os membros da equipe a articularem o conhecimento tácito. A terceira 

fase, a de combinação, esta relacionada com a convergência entre o conhecimento criado e o 

conhecimento já existente na organização. A última fase é a da internalização, definida como o 

aprender fazendo (Takeuchi & Nonaka, 2008). 

O modelo “espiral do conhecimento” é um dos mais robustos na GC, e que continua 

sendo aplicado em várias configurações, pela sua simplicidade e capacidade de ser internalizado 

rapidamente por uma organização, porém uma de suas limitações é que ele não é suficiente para 

explicar todas as etapas envolvidas na GC (Dalkir, 2011).  

 

2.2 COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO 

 

O compartilhamento é uma das chaves para que a GC ocorra (Kianto, Ritala, Spender & 

Vanhala, 2014). Compartilhar é um procedimento que ajuda as pessoas a suprirem a necessidade 

de apreenderem continuamente; já para as organizações, é uma forma de assegurar que os 

empregados possam estar repassando uns aos outros o conhecimento que possuem, garantindo a 

sua disseminação (Tonet & Paz, 2006). “O efetivo compartilhamento do conhecimento 

pressupõe a existência de um ambiente de artefatos propícios à sua disseminação e que sejam 

capazes de mobilizar indivíduos de maneira a que ativem seus excedentes cognitivos”, 

proporcionando, dessa forma, diferenciais para as organizações (Rezende, Pereira & Oliveira, 

2016, pp. 73). O compartilhamento do conhecimento justifica-se por sua efetividade em conectar 

o indivíduo à organização onde ele atua, buscando melhorar o desempenho das atividades 

realizadas, ampliando a capacidade de inovação e a redução de aprendizados desnecessários 

(Jacobsen et al., 2016).  

Porém, compartilhar conhecimento não é uma tarefa trivial, pois envolve algumas 

“barreiras do compartilhamento” advindas da própria organização, como a estrutura, processos 

operacionais, a cultura e o clima organizacional (Tonet & Paz, 2006). Dessa forma, cabe à 

liderança gerenciar estes ambientes de modo que todos contribuam para o compartilhamento 

organizacional. Os líderes têm o papel de influenciar na “redefinição cognitiva” de seus 

liderados, encorajando-os para uma nova aprendizagem a partir do envolvimento coletivo na 

busca de soluções (Schein, 2009). 

Neste ponto, os líderes devem ter capacidade de reconhecer que grande parte do valor da 

organização é concentrada na posse de conhecimento, ou seja, o conhecimento organizacional 

não deve estar inserido individualmente a alguns colaboradores e sim disseminado na 
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organização. Por isso, se deve a importância do compartilhamento do conhecimento, que resulta 

também da interação de novas experiências, aprendizagens contínuas que ajudam as 

organizações a melhor resolverem seus problemas, e encontrar as melhores soluções 

(Vasconcelos et al., 2013).  

 

3 EMOÇÕES POSITIVAS 

 

A alegria, o interesse, o orgulho, o contentamento e o amor são alguns sentimentos que 

envolvem a experiência de emoções positivas. Barbara Fredrickson destaca que todas essas 

emoções positivas, de algum modo, “compartilham a capacidade de ampliar o pensamento 

momentâneo das pessoas”. À medida que o indivíduo cria e recebe novas informações, ele 

também a replica. Compartilhar uma informação e expandi-la dá-se o nome de repertório 

pensamento-ação (Fredrikson, 2001, pp.219). 

Por definição, as emoções estão associadas a impulsos para agir de forma particular e 

instantânea, chamadas de “tendências de ações específicas”. É por meio dessas que as emoções 

preparam a mente e o corpo para atuar em formas específicas. Lázaro afirma que, "uma ação 

tendência é o que faz uma emoção encarnada" (Lázaro, 1991, pp.285). Assim, as emoções 

positivas podem ser vistas como estados que influenciam o comportamento de acordo com os 

pensamentos que cada um traz à mente e a processos que cada um promove. 

Mudanças no pensamento e padrões de comportamento ocorrem durante a indução de 

emoções positivas. Nessa situação atribuem-se quatro emoções positivas: a alegria, o interesse, 

orgulho, contentamento e amor. A alegria, ou felicidade, quando induzida ou internalizada no 

indivíduo, promove a ampliação do pensamento, a ampliação da individualização e do 

pensamento-ação, construindo assim capacidades físicas, intelectuais e habilidades sociais 

(Fredrikson, 1998). Há evidências de que existam maior integração e inter-relação de estímulos 

entre pessoas que estão se sentindo felizes (Isen, Daubman & Nowicki, 1987). Elas sentem a 

necessidade de compartilhar esse sentimento com alguém, ocorrendo assim maiores interações.  

O interesse, “é utilizado de forma intercambiável com a curiosidade, intriga, excitação ou 

maravilha, e compartilha espaço conceitual com desafio e motivação intrínseca” (Deci & Ryan, 

1985). Os indivíduos, para satisfazer essa curiosidade, são atraídos a explorar, fazendo com que 

essa busca aumente a sua base de conhecimento. Assim, o conhecimento adquirido passa a ter 

uma base durável e não mais momentâneo ou que apenas satisfaça a emoção em determinado 

momento, concretizando, de certa forma, um conhecimento que pode ser encontrado em outra 

circunstância (Fredrikson, 2001).  
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O orgulho é uma emoção que segue realizações pessoais e que também amplia o seu 

conhecimento criando o desejo de compartilhar a notícia da conquista com outras pessoas e 

vislumbrando realizações ainda maiores no futuro. O contentamento cria o desejo de saborear a 

vida atual, circunstâncias e sucessos recentes, experiências, novos pontos-de-vista de si e do 

mundo que o cerca (Fredrikson, 1998). Por fim, o amor desencadeia emoções mais específicas de 

interesse, contentamento e alegria. Ele também amplia o pensamento-ação momentâneo das 

pessoas. Ao longo do tempo, as interações inspiradas pelo amor, ajudam a construir e fortalecer 

vínculos sociais duradouros (Fredrikson, 1998). 

Em todas as emoções há o compartilhamento do pensamento-ação momentâneo entre os 

sujeitos. Além disso, quando se compartilha emoções também se compartilha recursos pessoais 

que estão envolvidos no modo como são compartilhados, como o conhecimento individual, por 

exemplo. O conhecimento individual, quando compartilhado, passa a fazer parte de uma 

construção de recursos sociais e tais recursos perduram na organização. 

No ambiente organizacional as emoções positivas levam as pessoas a terem pensamentos 

e ideias mais flexíveis porque a sua capacidade de pensamento-ação é ampliada (Fredrikson, 

2001). Assim, um indivíduo tomado por emoções positivas tende a ser mais criativo do que outra 

que não as possui naquele momento. Portanto, é saudável para as organizações induzir essas 

emoções nos sujeitos para que eles atinjam uma sensação de autoestima, respeito e que 

encontrem surpresas agradáveis no ambiente organizacional.  

As organizações precisam entender que as emoções positivas, quando internalizadas, 

melhoram o desempenho dos seus indivíduos e proporcionam bom desempenho na resolução de 

problemas. Isso faz com que a organização e os indivíduos estejam em sinergia para a obtenção 

de resultados positivos na qualidade da execução de tarefas (Isen, Daubman & Nowicki, 1987). 

 

4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Essa pesquisa trata das emoções positivas e do compartilhamento do conhecimento 

buscando identificar a integração entre eles de forma interdisciplinar e por meio de um ensaio 

teórico e revisão de literatura sobre um campo de estudos: as organizações. 

Com relação à natureza, a pesquisa é classificada como bibliográfica e exploratória. Por 

ser um estudo bibliográfico e exploratório, este trabalho propõe uma aproximação com o objeto 

de estudo a partir de fontes dando relevo a: conceitos, temas e considerações importantes 

escolhidas para a compreensão do objeto estudado. Uma pesquisa exploratória torna perceptível 

o crescimento científico no campo da GC em diferentes contextos organizacionais e em diversas 
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áreas de conhecimento (Barbosa, 2013). “A pesquisa bibliográfica como um procedimento 

metodológico importante na produção do conhecimento científico capaz de gerar especialmente 

em temas poucos explorados, a postulação de hipóteses ou interpretações que serviram de ponto 

de partida para outras pesquisas” (Lima & Mioto, 2007, pp.44).  

O instrumento utilizado para realização desta pesquisa foi, principalmente, o 

levantamento de textos como: livros, periódicos, teses e dissertações advindas de bases 

científicas como Ibict, Scielo, Emerald, CAPES, dentre outras. A leitura e interpretação desses 

textos foram a principal atividade para gerar, como produto final deste, uma discussão acerca dos 

temas de GC e emoções positivas. Os critérios utilizados para a seleção dos textos estudados 

foram: i) obras seminais da área publicadas em livros; e ii) pesquisas científicas dos últimos 

dezesseis anos. Isso tudo possibilitou a compreensão das bases dos temas propostos. 

 

5         GESTÃO DO CONHECIMENTO E AS EMOÇÕES POSITIVAS 

 

A GC vem cada vez mais ganhando espaço no cenário organizacional, uma vez que, 

adotada como uma prática contínua proporciona e amplia a capacidade de inovação das 

organizações, agregando valor aos serviços e produtos (Jacobsen et al., 2016).  

Uma das fases compreendidas pela GC diz respeito ao compartilhamento do 

conhecimento que para acontecer precisa de um ambiente propício e estimulador. No entanto, há 

inúmeras variáveis que impactam esse processo de diferentes formas (Takeuchi & Nonaka, 

2008). Dentre essas variáveis estão àquelas relacionadas às emoções dos indivíduos que podem 

afetar positivamente ou negativamente o compartilhamento do conhecimento organizacional. 

Conforme visto na literatura, indivíduos dotados de emoções positivas estão mais propícios e 

dispostos a compartilhar o que sabem. 

No entanto, a literatura que relaciona GC, compartilhamento do conhecimento e emoções 

positivas não é muito vasta, conforme pode ser visto no Quadro 1, que apresenta uma síntese do 

levantamento bibliográfico realizado. O quadro é composto de quatro colunas onde a primeira 

mostra os nomes de autores e o ano de publicação dos trabalhos. A segunda coluna mostra quais 

trabalhos relacionam o compartilhamento de conhecimento com a GC.  A terceira coluna mostra 

quais trabalhos pesquisam GC e emoções positivas e a última coluna apresenta os trabalhos que 

relacionam o compartilhamento de conhecimento organizacional com emoções positivas. Diante 

disso, as colunas foram marcadas com “X” fazendo uma relação dos autores com um ou mais 

temas. 
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Quadro 1 - Relações entre os Temas abordados. 

Referência GC vs. 

Compartilhamento 

GC vs. Emoções 

Positivas 

Compartilhamento 

vs. 

Emoções Positivas 

Baêta; Martins; Baêta (2002) X - - 

Barbosa (2013) X - - 

Bukowitz; Williams (2002) X - - 

Cavalcanti; Gomes; Pereira (2001) X - - 

Dalkir (2011) X - - 

Deci; Ryan(1985)  - X 

Drago; Sato; Ribeiro; Silva (2011) X - - 

Fredrickson (1998) e (2001) - - X 

Isen (1987) X X X 

Jacobsen; Búrigo; Nunes (2016) X - - 

Kianto;Ritala;Spender;Vanhala(2014) X - - 

Leonardi; Bastos (2014) X - - 

Rezende; Pereira; Oliveira (2016) X - - 

Sanchez (2005) X - - 

Silva; Neto (2016) X - - 

Souza (2014) X - - 

Steil (2007) X - - 

Tonet; Paz (2006) X - - 

Vasconcelos; Merhi; Junior; Silva 

(2013) 

X - - 

Wiig (1997) X - - 

Fonte: Os autores. 

 

Foram encontrados vinte trabalhos relacionados à GC, ao compartilhamento de 

conhecimento e às emoções positivas. Observa-se primeiramente que todos os trabalhos 

relacionam o compartilhamento (de informações ou conhecimento) com a GC, afirmando que o 

compartilhamento é uma fase percussora que possibilita e melhora a gestão do conhecimento 

organizacional.  

Dos vinte estudos analisados, 15% relacionam o compartilhamento do conhecimento com 

as emoções positivas. Para compreender esta relação, os autores desses estudos afirmam que a 

partir do momento em que os indivíduos internalizam emoções positivas como, amor, alegria e 

interesse, eles sentem a necessidade de dividir esses momentos, assim compartilham informações 

ou conhecimentos. Esse comportamento contribui significativamente, para o desempenho das 

tarefas executadas e a disseminação do conhecimento organizacional. 

Observou-se também que um trabalho relaciona a GC com emoções positivas dos 

indivíduos. Neste trabalho foi discutido como tais emoções influenciam nos processos de GC do 

ambiente organizacional. Os autores constataram que as pessoas desempenham melhor as tarefas 

consideradas difíceis e exigentes quando tomadas por emoções positivas (Isen, Daubman & 

Nowicki 1987).  
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Tendo em vista que uma organização é composta de diferentes indivíduos e que estes 

carregam consigo diferentes conhecimentos, comportamentos e sentimentos, os resultados aqui 

alcançados despertam a necessidade de um olhar mais atento, por parte das organizações e de 

pesquisadores, ao indivíduo e as suas emoções. Assim, apesar dos poucos trabalhos encontrados 

na literatura há indícios de que as emoções dos indivíduos influenciam no conhecimento 

organizacional e no seu compartilhamento. Além disso, constatou-se a necessidade de estudos 

mais profundos e recentes sobre a GC e emoções positivas. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este artigo se propôs a entender a relação das emoções positivas com o compartilhamento 

do conhecimento nas organizações por meio de um levantamento bibliográfico. A gestão do 

conhecimento é um conceito recente que trabalha essencialmente os fluxos informais da 

organização, a fim de promover a geração de ideias e a solução de problemas. 

Uma das conclusões deste estudo é de que o conhecimento organizacional só se torna 

fonte de vantagem competitiva a partir do momento em que ele é compartilhado. Isso contribui 

para a disseminação do conhecimento interno, fazendo fluir a informação por todo o ambiente 

organizacional além de resultar na melhoria significativa de seus processos. Como há indícios de 

que as emoções positivas do indivíduo influenciam diretamente o desempenho organizacional, 

conclui-se também que as pesquisas envolvendo GC e emoções positivas são iniciais e 

necessitam de um aprofundamento para promover um avanço do tema na área de gestão do 

conhecimento. 

Para que o compartilhamento do conhecimento ocorra é necessário que os sujeitos se 

sintam confortáveis em fazê-lo. Por isso é importante que se tenha um ba (ambiente) apropriado 

à internalização das emoções positivas como: alegria, respeito, amor, satisfação. Um ba saudável 

estimula o bem-estar do trabalhador fazendo com que ele tenha tais emoções positivas 

internalizadas para interpretar e solucionar problemas de forma mais criativa. Com as emoções 

positivas estimuladas, esse indivíduo se sente mais confortável em compartilhar o seu 

conhecimento entre os colegas de trabalho, amigos e familiares. 
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The company's knowledge is composed of different individual pieces of knowledge. In the 

software industry, the individuals use personal technologies to communicate to each other 

project issues, which generate a part of the organizational knowledge. However, using those 

tools in that manner, the software industry faces the knowledge fragmentation problem . It 

creates difficulty in utilizing Knowledge Management processes (e.g. capture, store, and 

recover) in their decision-making. Thus, this research proposes an interview protocol to gather 

functional requirements from software industry experts. The interview protocol is based on a 

literature review regarding Knowledge Management processes and tools over the past years. 

The result achieved in this paper is an interview protocol guided by knowledge management 

process validated by twelve experts. 
 
Keywords 
 
Bibliographic  research, Questionnaire,  Information  technology,  Tool, Knowledge  management  
 
 
 

1. Introduction 
 

Organizational knowledge is a collection of knowledge acquired and created by the past 

and current enterprise’s members (Maruta, 2014). According to Nonaka & Takeuchi (1997), 

identify the current knowledge enterprise is important to achieve a knowledge desired. 

Furthermore, according to Wiig (1993), the enterprise's knowledge need be stored within 

knowledge repositories to transform it into explicit knowledge. Thus, activities related to KM 

(Knowledge Management) can be seen as a transformation of the knowledge in assets aimed at 

achieving a continuous and sustainable growth for the software industry (Gaspar et al., 2014). 

Yet to happen this effectively is necessary to use practical and able to support the development 

tools (Zaim, Tatoglu, & Zaim, 2007). 
 

KM tools are defined by literature as a kind of tool to support applications performance, 

activities or actions regarding create, codify, and disseminate organizational knowledge. Using 

KM tools companies can create new knowledge to support current information updates (Osinski 

& Trindade, 2015), which facilitates the knowledge processes implementation (Tyndale, 2002). 
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Different tools based on technology support the KM processes in the software industry, 

e.g., WiKi, advanced search tools, document repositories and social network services (Young, 

2010). However, using different tools can create problems as knowledge fragmentation, where 

the knowledge not flows in entire organization keeping itself restricted to a person or group. 

Furthermore, the knowledge fragmentation problem causes knowledge- loss because people tend 

do not remind the discussed issue, even using technology tools. 
 

Considering KM processes importance and the knowledge fragmentation problem faced 

by the software industry, this paper present a proposal of interview protocol. This one was 

assembled from a bibliographic research and aims to gather functional requirements for a KM 

tool concept to the software industry. Thus, this paper is structured as follows: a KM process and 

tools literature review are presented section 2; section 3 presents the methods; section 4 present 

findings; and conclusions are presented in section 5 followed by the references. 

 

 

2. KM process and tools 
 

The KM is not a simple task to be conducted by software industry because the 

"knowledge" is very complex and requires a rigorous and special attention by them (Januzzi, 

Falsarella & Sugahara, 2016). In addition, the knowledge is only considered useful whether it 

can be disseminated within the company (Orofino, 2011). 
 

The knowledge should be externalized and socialized among company’s employees to 

allow them to create a “new” one (Moreira, 2005). That is the reason why the companies should 

adopt information systems to identify, capture, store, and distribute their knowledge (Dorow, 

Calle, & Rados, 2015). These systems characterize the KM as a cyclical and dynamic process 

defined by different- interdependent stages of company's knowledge in such a way as to generate 

value when it moves on from one stage to another (Laverde, Baragaño & Dominguez, 2003). 
 

Turban et al. (2006) highlight that KM is a cyclical process because the knowledge’s 

environment is constantly changing and, consequently, knowledge needs to be updated to reflect 

these changes. According to Dalkir (2011), these processes compose the KM cycles and they 
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have a relationship with each KM stage representing the path taken by the information and 

becoming a strategic asset for the organizations. 

There are different theoretical approaches related to KM cycles and processes in literature, 

as showed in Table 1.1. According to Dalkir (2011), the KM cycles (or processes) most influential 

are Wiig (1993), Meyer & Zack (1997), Bukowitz & Williams (1999) and McElroy (2003). 

Analyzing the KM processes showed in Table 1.1, it was noticed that some of those are 

implicit in a KM tool concept, such as “storage and recovery”, “learn”, “access”, “discard”, 

“refine”, “integrate”, and “feedback”. On the other hand, it was observed that each phase of the 

process like “build”, “build and support”, “produce”, “distribution” or “distribute”, “apply”, 

“presentation”, “contribute”, can be classified in categories, i.e., the phases “build”, “build and 

support”, and “produce” can be classified as “create and capture” process. Following this 

reasoning, this work suggests the KM processes presented in Table 1.2 as essential processes for a 

KM tool concept. 

Table 1: KM processes from the literature review 

 

Authors KM processes 

Wiig (1993) build, retention,  distribution,  apply. 

Meyer & Zack (1997) acquire,   refine,   storage   and   recovery, 
 distribute,  presentation. 
  

Bukowitz & Williams  (1999) acquire,  uses,  learn,  contribute,  access, 
 build, and support, discard. 

McElroy (2003) produce, integration,  feedback. 
Source: Adapted from Dalkir (2011) . 

 

The three processes in Table 1.2 show how the knowledge flows within the 

organizations. According to Servin (2005), this flow not happens isolated and need join people 

and technologies. Thus, to create an organizational knowledge is necessary to perform all of 

those three processes. However, when the knowledge moves through from “capture and 

creation” to “dissemination and sharing” process, it is assessed in order to verify if it can be 

incorporated as part of the organizational knowledge. In the “acquiring and use” process t he 

knowledge incorporated requires a contextualization to match it in a commonly understood 
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language  by  all  company’s employees. Finally, the  KM process  cycle happens when an 

understood knowledge is used to create a new one. 

Table 2: Essential processes for a KM tool concept 
 

KM processes   Description   
      

Capture and creation Identify and code the organizational 
 knowledge. Regarding identify and codify the 
 organizational knowledge and/or create a new 

 one from known information.   

Dissemination and sharing Regarding the knowledge  flow (captured or 
 created) within organization making 

 knowledge available to people.  

Acquiring and use Regarding “to whom” the captured/created 
 knowledge  is addressed and where that one 

 can be applied.      
Source: The authors.        

 

 

The KM processes and tools are essential to go on the knowledge cycle inside companies 

(Rossetti & Morales, 2007). Also, KM processes need to be supported by structures or tools 

based on technology to assure the efficiency and effectiveness of their functions. The KM tools 

based on IT allow employees to search and discover information quickly. It improves external 

communication, promotes the use of the current organizational knowledge and information, and 

allows solving problems more effectively and efficiently (Gonçalves & Vasconcelos, 2011). In 

doing so, the organizations have adopted KM tools based on IT in order to improve their 

outcomes (Gaspar et al., 2014). Those tools have an important extraction role to transform tacit 

knowledge from people to explicit knowledge available for the whole company. 

 

3. Method 
 

This work was a bibliographic research with a literature review of KM processes and 

tools over the past years. The interview protocol was assembled based on Bukowitz & Williams 

(1999), APQC (2002), Fonseca (2008), Nair & Prakash (2009). Furthermore, it was followed 

seven steps suggested by Pinto et al. (2016) and the KM essential processes shown in Table 1.2. 

It was designed to be answered in approximately 45 minutes. The researcher must lead the 
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interviews recording it whenever possible. Requirements gathered are analyzed by researcher 

and becoming functional requirements to be implemented. Figure 1 presents the research method 

process. 
 
 
 
 

 

Literature Interview 

Interviews Analysis 

Functional 

requirements review protocol 
   

 

Figure 1: Research method process.  
Source: The authors. 

 
 

4. Findings 
 

The interview protocol contains eight open questions and two multi-choice questions. 

The question #1 was designed aiming to identify if the company already use some kind of KM 

tool. The questions #2 to #5 were designed aiming to investigate how the company capture, 

create, store and disseminate its knowledge currently. The question #6 was designed aiming to 

investigate if the company uses some previous project database (e.g., lessons learned) to 

decision- making support in new projects and, if yes, which project databases they use. The 

question #7 was designed in order to investigate “if / how” the knowledge tracking occurs within 

the company. The question #8 was designed in order to investigate “if / how” the company 

measures organizational knowledge currently. Finally, the questions #9 and #10 was based on 

Likert scale (Likert, 1932). The question #9 was designed to investigate the interviewees 

understanding the degree to adoption the KM tools to support project decision- making. Finally, 

the question #10 was designed to investigate the company’s KM importance degree to taking 

decisions in a project. 

 

Table 3: Interview protocol designed to gather functional requirements for KM tool concept  
 

Goal: This form aims to identify functional requirements of the Knowledge Management  
processes within IT companies for a KM tool concept. Target audience: IT professionals / 

entrepreneur / businessman; KM professionals / researcher  
Questions Description 
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#1. How  is  the knowledge  managed within Investigate  if company use some KM tool 

the company?     currently. 

#2.  How  is  the  knowledge  (or  can  be) Investigate   how   the   company  capture, 
captured/created  within the company?  storage and create its knowledge currently 

 

(based on Table 1.2). #3. How is the knowledge (or can be) stored 
within the company?     

#4.  How  is  the  knowledge  (or  can  be) Investigate  how  the  company  disseminate 
shared/disseminated  within the company?  and shared  its knowledge currently (based 

      on Table 1.2). 

#5.  How  is  the  knowledge  (or  can  be) Investigate how the company acquire, access 
accessible/used for the whole company?  and use its knowledge currently (based on 

      Table 1.2). 
  

#6. When a new project begins is searching Investigate   if  the  company  uses  some 
some   information   in   previous   project previous project information. 
knowledge databases? If yes,  what kind  

information is searched? If not, what kind of  
information could be searched?   

  

#7  Are  there  any  strategies  to  track  the Investigate if and how the company tracks 
knowledge  within your company,  i.e.,  what its knowledge. 
person  or  team  has  knowledge  about  a  

specific  subject?  Does  is  possible  to  know  

what knowledge degree  this person has? If  
yes, how that is done? If not, how that could  

be done?       

#8  Is  there  any  strategy  to  measure  the Investigate   if   and   how   the   company 
knowledge  person/team within your measures its organizational knowledge. 
company? If  yes,  how  that  is done? If no,  

what strategies could do that?   

#9 Do you believe that a software-based tool Investigate the interviewees’ understanding 
focused   on   the   company’s   knowledge degree to  adoption the KM  tools  in their 

management  helps  you  in  the  decision- decision- making   process.   Answers:   1. 
making process into company projects?  Never;  2.  Almost  never;  3.  Rarely;  4. 

      Sometimes; 5. Almost always; 6. Usually; 7. 

      Always. 

#10  Do  you  believe  that  KM  helps  your Investigate the company’s KM  importance 
company in project’s decision-making?  degree  to  taking  decisions  in  a  project. 

      Answers:  1.  Never;  2.  Almost  never;  3. 

      Rarely; 4. Sometimes; 5. Almost always; 6. 

      Usually;  7. Always. 
Source: The authors.     

 
The interview protocol was validated by ten software development leaders and two KM 

experts. They answered questions about (i) interview time; (ii) questions content; and (iii) 
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appropriated questionnaire for the software industry. All of them have agreed regarding 

questions (i) and (iii). However, two of them suggested an adjustment in (iii), it adjusts the 

questions #7 and #8 presented in Table 1.3. 

 

 

5. Conclusion 
 

This paper proposed an interview protocol in order to gather requirements for software 

industry KM tool concept. A KM tool concept can help software industry to use knowledge 

management benefits achieving competitiveness and innovation. The interview protocol was 

based on a literature review regarding knowledge management processes and validated by 

twelve experts from the software industry. 
 

Additionally, this study is meaningful to understand how the organization deals with their 

knowledge. The next step is performing the interview protocol within a software industry 

enterprise and the outcomes will be analyzed and discussed in the future work. 
 

For the present, the functional requirements for a KM tool are still not crisp for the 

software industry. Also, there is not functional requirements defined nor an interview protocol 

suggested by the literature. This work intends to break new ground aiding software industry 

gather requirements to develop their own KM tools. Finally, KM is in its initial stages in 

software industry if compared with other organizational processes. 
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Emergent Research Forum Paper 

 

Abstract 
 
Capturing, structuring and disseminating knowledge is critical for success, yet challenging. For knowledge 
sharing to happen, it is necessary to create an appropriate environment. This environment is not enough 
to stimulate such sharing; other variables can influence the interaction of individuals. We contend that a 
variable calling for further attention is positive emotions. Hence, the goal of this study is to identify 
research that addresses sharing and positive emotions. We describe the systematic approach taken for 
identifying and analyzing these studies. We find a variety of useful insights in these studies.. However, we 
suggest that there is room for additional research to examine knowledge management and positive 
emotions in the future. Lastly, the initial results of this project highlight the importance of developing a 
multilingual understanding of IS phenomena. 
 
Keywords 
 
Knowledge Sharing, Positive Emotions, Knowledge Management 
 

Introduction and Motivation 
 
Management of knowledge has become a popular topic among researchers and practitioners alike because 
it proposes ways for an organization to capture, structure and disseminate knowledge (Dalkir, 2011). One 
particularly challenging task is sharing of tacit knowledge, through direct experiences and socialization 
(Nonaka and Takeuchi, 1995). Such experiences may be informal and common in the day to day of 
organizations (i.e. conversations among employees, information exchanges and sharing of one's own 
experiences, and so on). For knowledge sharing to happen, it is necessary to overcome barriers 
(Davenport and Prusak, 2000) stemming from structures, operational processes, culture and 
organizational climate (Tonet and Paz, 2006; Vasconcelos, Merhi, Junior and Silva, 2013). Because of 
these barriers, knowledge sharing needs to be facilitated by creating and using tools and mechanisms 
(Davenport and Prusak, 2000). One of these mechanisms is the "ba", a social space of people’s 
interaction, which can provide facilitating conditions for sharing (Vasconcelos, Merhi, Junior and Silva, 
2013). But a "ba" environment alone is not enough to stimulate the sharing of knowledge among 
individuals. Indeed, those seeking to stimulate sharing must consider that individuals bring their 
emotions to work (Jonker and Merwe, 2013). 
 
The field of Social Psychology routinely examines social circumstances that elicit specific emotions 
(Sauerbronn et al. 2009). They have also captured a range of benefits positive emotions produce for the 
individual, including improving one’s intellectual, physical, social and psychological resources; thus 
leading to tangible benefits such as longer life (Fredrickson et al. 2003). In a similar vein, information 
systems researchers have also begun to consider roles of emotions in IS phenomena (e.g. Stein et al. 
2014). This study focuses on positive emotions (+E), such as joy, interest, pride, contentment, and love. 
As positive emotions expand individuals’ repertoires of thought-action (Fredrickson, 1998), they may also 
contribute to knowledge sharing. Additionally, the influence of +E on thought-action repertoires can 
promote more flexible thoughts and ideas (Fredrikson, 2011). An individual experiencing +E tends to also 
be more creative. Hence, +E can improve both the sharing and creation of knowledge. 
 
While these insights are valuable, we currently lack an understanding of the range of research that 
discusses the influence +E can have on knowledge sharing. When we set to carry out such a literature 
review, we recognized that knowledge sharing not of concern only for English-speaking researchers. 
Indeed, publications in other languages may also provide important insights. For example, Google Scholar 
acknowledges this by providing search results in languages different from the language of the search 
terms. The field of Physics provides a historical example of how ignoring results published in other 
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languages may delay the development of science. Gunnar Norström published his pioneer work on the 
extra-dimensional theories in 1914. As Norström’s work was partly published in Swedish, his contribution 
was not widely recognized. Instead, the theory is now known as Kaluza-Klein theory; after Kaluza and 
Klein published their work later in 1920s. Decades later, Nordström’s original publication was found by a 
researcher who could read Swedish and it turned out that it contained important insights that nobody else 
had been able to develop in the meanwhile. The theory is still researched and debated today. 
 

Thus, to provide a richer understanding of the research on the influence of positive emotions on 
knowledge sharing, we expand the search beyond English language sources and include also research 
published in Portuguese language. Our study consists of a systematic literature review that seeks to 
answer this question: How do studies published in multiple languages contribute to 
understanding the influence of positive emotions on knowledge sharing? This paper reports 
on one, early facet of a larger on-going study that will also incorporate field work to understand positive 
emotions’ connections with knowledge management and sharing. 
 

Methodology 
 
To answer this study’s research question, we conduct a systematic literature search and review, including 
scientific literature in English and Portuguese. This choice of the Portuguese language is justified for two 
reasons: first, scientific literature is routinely published in Portuguese language but its contributions are 
typically ignored in information systems literature reviews. Second, our team’s fluency in these two 
languages facilitates finding and analyzing a more varied set of literature. We employed a phased 
literature review method described by Tenório (2010) for identifying salient articles, their contributions, 
and the gaps that remain in this literature steam. Next, we briefly describe each phase. 
 
Design 
 
In the design phase, we identified a number of relevant search terms that corresponded with our research 
question. The terms were identified in English and Portuguese. Table 1 provides examples of these term 
sets. Additionally, we set the time frame for the literature review to the current decade (2011 to 2016). The 
next phase of our research will expand our search to cover the discussion of all relevant terms describing 
different aspects of knowledge sharing, including e.g., knowledge integration (e.g. Grant 1996) and 
knowledge transfer (e.g. Szulanski 1996). We will also expand the timeframe of our search. 
 
 

English search term Portuguese equivalent term 
  

Knowledge management Gestão do conhecimento 
  

Positive emotions Emoções positivas 
  

Knowledge sharing Compartilhamento do conhecimento 
  

Information sharing Informação compartilhada 
  

 
Table 1. Examples of English and Portuguese Search Terms 

 

 
Selection of Databases and Search Term Combinations 
 
Next, we developed a list of databases and a set of search term combinations1. We sought databases that 
provide full-text access while covering a variety of fields that address knowledge management, emotions,  
 
 
1 Our Boolean search combinations were: 

 

1.1 In English: ((("knowledge management") AND ("positive emotions")) OR (knowledge OR information) AND (sharing))); 
 

1.2 In Portuguese: ((("gestão do conhecimento") E ("emoções positivas")) OU ("compartilhamento de" E conhecimento OU 
(informação OU informações)) OU ("conhecimento compartilhado" OU "informação compartilhada" OU "informações 
compartilhadas")). 
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and related terms. As a result, we chose a number of databases2 to search. Next, we developed a series of 
Boolean search combinations in English and Portuguese and run the searches. The search resulted in 43 
articles. 
 
Selection of Articles 
 
We started the selection by applying multiple criteria for excluding candidate articles (e.g. the article only 
addresses negative emotions). Next, we read each article’s metadata, title, and abstract. Occasionally, we 
needed to read the full text. Of the 43 articles, twelve (see Table 2) were selected for further review. Each 
of these articles addressed one or more relationships relevant this study’s focus: the relationship of 
knowledge management with positive emotions; or the relationship of sharing with positive emotions.  
 

 

Relationships with Positive Emotions 
 

Knowledge  Management  and  Positive 
Emotions 
 

Knowledge   Sharing   and   Positive 
Emotions 

Bande, Ferrín,Varela and Jaramillo (2015) 
 Barnard and Pendock (2013) 
Berg and Karlsen (2014) 
 Berglund, Hallgren and Aradóttir (2015) 
Dasborough, Lamb and Suseno (2015) 
 Eldor (2016) 
Jonker and Merwe (2013) 
 Hong, Yang and Song (2016) 
Pinho, Rego, Pina and Cunha (2012) 
 Li, Yuan, Ning and Ying (2015) 

 
Stephens and Carmeli (2016) 
 

 
Vuori and Huy (2015) 
 

Table 2. Papers Addressing Relationships with Positive Emotions 
 

 

Analysis 
 
The still-ongoing extraction phase entails analyzing the findings of the literature, categorizing the selected 
studies (e.g. by research context and concepts used), and determining areas for future research. While this 
phase is incomplete, our work to this point has proved to be insightful. Hence, we report on initial 
findings and the implications they have for this research. 
 

Initial Findings 
 
The papers examined here encompass a wide variety of topics and settings, as illustrated by these four 
examples. First, Bande, et al. (2015) analyze the influence of emotions on the workplace and turnover 
within the context of sales. Second, Pinho et al. (2012) take a different focus of investigating the barriers 
and facilitators of four knowledge processes: acquisition, creation, sharing and transfer. Pinho and 
colleagues propose KM improvements arising from constructive tension between positive and negative 
aspects of organizational life. Third, Hong, et al (2016) explore the role that students' emotional 
expressions play in promoting interpersonal skills and the ability to gain the support of a supervisor. 
Lastly, Stephens and Carmeli (2016) examine the ability of teams that develop technology products to 
express negative emotions, facilitating the ability to create knowledge and thus improvement of project 
results. 
 
While offering useful insights, these twelve studies highlight areas that merit attention. None of these 
studies seem to address the range of relationships (knowledge management and positive emotions; 
sharing and positive emotions) on which our work focuses. Hence, there appears to be a need for future 
studies to examine these relationships together. It is also noteworthy that though several articles (Berg  
 
2 We searched these databases: Emerald Insight, Google Scholar, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 
(IBICT), JSTOR, Portal de Periódicos da Capes, Proquest, Scielo, Science Direct, and Scopus. 
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and Karlsen, 2014; Stephens and Carmeli, 2016; Vuori and Huy, 2015) examine issues of 
emotions in information technology (IT) companies, the software industry has yet to be focus of study. 
This observation suggests that there is room for studies on +E by information systems researchers. 
 

Conclusion 
 
In this paper, we have described the focus, design, and initial findings of part of a larger study on positive 
emotions and knowledge management/sharing. Initial findings from our literature review point to topics 
that have garnered attention. The findings also point to other topics that merit attention if we are to 
develop a richer understanding of +E in these knowledge processes. Our work also has limitations. By 
choosing to focus on studies in Portuguese (in addition to those in English), we do not examine studies in 
other commonly-used alternatives to English (e.g. Mandarin). In addition, our focus on +E constitutes a 
choice to ignore (for now) the possibility that negative emotions (e.g. envy) may also contribute positively 
to knowledge management and sharing. We suggest these areas as sources of fruitful topics for further 
research. 
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A INFLUÊNCIA DAS EMOÇÕES POSITIVAS NO COMPARTILHAMENTO DO 
CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA 
LITERATURA 
THE INFLUENCE OF POSITIVE EMOTIONS IN THE SHARING OF 
ORGANIZATIONAL KNOWLEDGE: A SYSTEMATIC REVIEW OF THE 
LITERATURE 
__________________________________________________________________________ 

 

ABSTRACT 
Knowledge Management is an area that proposes means for an organization 
to capture, structure and disseminate knowledge. Such knowledge can be 
developed in the organizational environment, beginning from the individual 
and being shared in groups. For sharing to happen, it is necessary the 
creation of a "ba" environment appropriate to this, but the same environment is 
not enough to stimulate such sharing, other variables might influence the 
interaction of individuals, one of them may be the positive emotions. In this 
sense, the goal of this research was to perform a systematic bibliographical 
review, to identify studies published in national and international journals that 
deal with sharing and positive emotions. The analysis of the publications found 
was divided into: delineation, selection of sources, selection of studies, 
execution of selection, extraction of information and summarization of results. 
The results suggest that there was a growth in the number of publications 
between the years 2011 and 2016, where there are several ways of 
approaching when it comes to the description of the assignments, as well as 
the research methods and the most used contributions. Finally, they suggest 
that there is room for this relationship to be treated by other perspectives in 
future studies. 

 
Keywords: Sharing. Positive Emotions. Knowledge Management. 

 
RESUMO 

A Gestão do Conhecimento é uma área que propõe meios para uma 
organização capturar, estruturar e disseminar o conhecimento. Esse 
conhecimento pode ser desenvolvido no ambiente organizacional, partindo do 
indivíduo e sendo compartilhado em grupos. Para que o compartilhamento 
aconteça é necessário a criação de um ambiente “ba” propício para tal, mas 
esse mesmo ambiente não é suficiente para estimular tal compartilhamento, 
outras variáveis podem influenciar na interação dos indivíduos, uma delas 
pode ser as emoções positivas. Nesse sentido, o objetivo dessa pesquisa foi 
realizar uma revisão bibliográfica sistemática para identificar os estudos 
publicados em periódicos nacionais e internacionais que tratam sobre o 
compartilhamento do conhecimento e as emoções positivas. A análise das 
publicações encontradas foi dividida em: delineamento, seleção das fontes, 
seleção dos estudos, execução da seleção, extração das informações e 
sumarização dos resultados. Os resultados encontrados sugerem que houve 
um crescimento no número de publicações entre os anos de 2011 e 2016 
quanto aos métodos de pesquisa e contribuições científicas. Por fim, os 
trabalhos encontrados sugerem que há espaço para que as emoções 
positivas e o compartilhamento de conhecimento sejam tratados com atenção 
em trabalhos futuros. 
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1. INTRODUÇÃO 
A Gestão do Conhecimento (GC) é uma disciplina atrai pesquisadores de 

áreas correlatas como as ciências exatas, ciências tecnológicas e ciências humanas. 
Ela tornou-se essencial porque propõe meios para uma organização capturar, 
estruturar e disseminar o conhecimento (Dalkir, 2011). Dentre as várias propostas 
acerca da GC apresentadas na literatura destaca-se a de Nonaka e Takeuchi, 
chamada de modelo SECI. Esse modelo é constituído por quatro modos de 
conversão do conhecimento: socialização, externalização, combinação e 
internalização. 

A proposta de Nonaka e Takeuchi chama a atenção para a necessidade da 
socialização, ou compartilhamento, por meio de experiências diretas. Essas 
experiências podem ser informais e comuns no dia-a-dia das organizações, i.e., 
conversas entre os funcionários, trocas de informações e compartilhamento das 
próprias experiências, e assim por diante. Ainda para os autores esse modelo é um 
modo de conversão do conhecimento, dando início a sua criação.   

A criação de um novo conhecimento pode ser iniciada pelo “ba”, um ambiente 
que retrata o espaço social de interação de pessoas para facilitar o 
compartilhamento de conhecimento. Promover a criação de um novo conhecimento 
significa proporcionar um ambiente favorável ao compartilhamento de experiências e 
ideias, que farão com que a empresa continue competitiva e atuante em seu 
ambiente (Amorim & Tomaél, 2011).  

Dessa forma, para que aconteça o compartilhamento do conhecimento é 
necessário criar ou utilizar ferramentas que permitam a sua disseminação 
(Davenport & Prusak, 2000). Embora a organização apresente certas barreiras como 
estruturas, processos operacionais, cultura e clima organizacional, que dificultam 
esse compartilhamento (Tonet & Paz, 2006; Vasconcelos, Merhi, Junior, & Silva, 
2013).  

Nesse sentido, as barreiras podem impactar no processo de 
compartilhamento e interferir nas relações interpessoais (Tonet & Paz, 2006). As 
barreiras podem ser transpostas com o estímulo das Emoções Positivas (+E) dos 
indivíduos: uma teoria evolutiva que, segundo Fredrikson (1998), amplia os 
repertórios de pensamento-ação e ao mesmo tempo cria e recebe novas 
informações que são expandidas nesse processo.  

Tal expansão proporciona o compartilhamento de conhecimento, pois a cada 
emoção internalizada pelos indivíduos é criado um desejo (ou necessidade) de 
compartilhamento, ampliando assim os âmbitos de cognição e construindo recursos 
físicos, intelectuais e sociais (Barbara L Fredrickson, 2011). 
 
1.1. Objetivo 

O objetivo desta pesquisa é verificar como os temas relacionados à gestão e 
compartilhamento do conhecimento, e emoções positivas têm sido tratados de forma 
conjunta na literatura. Foram analisados os seguintes aspectos acerca desses 
temas: quantidade de obras; informações gerais dos estudos selecionados; análise 
do método de estudo; e organização dos estudos por ano de publicação. 
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1.2. Justificativa 
O compartilhamento do conhecimento está fortemente presente na GC. 

Nonaka e Takeushi (2008) afirmam que esse compartilhamento possibilita a criação 
do conhecimento em um ambiente propício, o “ba”. Contudo, apenas o “ba” não é 
suficiente para estimular o compartilhamento entre os indivíduos. Talvez isso até 
funcione no início da criação do “ba”, porém com o tempo outras variáveis podem 
influenciar na interação dos indivíduos, dentre elas a emoção dos sujeitos.  

A relação entre a GC, compartilhamento de conhecimento e as +E podem 
fornecer um mecanismo complementar para a comunicação e compreensão da 
internalização da informação como conhecimento nos grupos organizacionais. 
(VUORI; HUY, 2015). De fato, constatou-se poucos estudos que fazem essa relação, 
portanto, este trabalho se justifica no que tange ao preenchimento dessa lacuna 
teórico-prática. 

 
1.3. Questão de Pesquisa 

 Este trabalho se propõe responder a seguinte questão de pesquisa: “Quais 
os estudos publicados em periódicos nacionais e internacionais tratam sobre 
as +E no compartilhamento do conhecimento organizacional?”. Para responder 
essa questão foi realizada uma revisão sistemática criteriosa acerca dos temas 
gestão e compartilhamento do conhecimento, bem como emoções positivas.  

 
 
2. REVISÃO DA LITERATURA 

A expressão “gestão do conhecimento” é algo recente, primeiramente 
atribuído a Karl Wiig, em 1986 que utilizou pela primeira vez a expressão Knowledge 
Management nos Estados Unidos. Segundo Silva e Neto (2016), GC é como um 
conjunto de estratégias que trabalha essencialmente os fluxos informais da 
organização a fim de promover a geração de ideias e a solução de problemas. Em 
1987, essa mesma solução de problemas organizacionais foram utilizadas por 
Takeuchi e Nonaka no Japão, que comandaram um grupo de pesquisadores para 
entender as pesquisas de Polanyi e aplicá-las em empresas (Sousa, 2014). 

Nonaka e Takeuschi (1995) ressaltam que o conhecimento pode ser 
desenvolvido no ambiente organizacional em forma de espiral, partindo do indivíduo 
e sendo compartilhado em grupos e, ainda, sendo incorporando nas organizações. A 
criação do conhecimento organizacional “ocorre pela interação entre o conhecimento 
tácito e o conhecimento explícito, de maneira individual ou coletiva, dentro de um 
contexto” (Sousa, 2014, p. 43). Dessa maneira, eles são complementares e 
interagem realizando trocas para a criação do conhecimento dentro da organização. 

No entanto, para que o conhecimento seja criado nas organizações é 
necessário que exista um processo de transformação do conhecimento tácito em 
explícito ou vice-versa. Tal processo envolve quatro fases de conversão do 
conhecimento: socialização, externalização, internalização e combinação, formando 
o modelo SECI (Leonardi & Catarina, 2014). 
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Figura 1 – Modelo SECI de Nonaka e Takeuchi 

 
Fonte: Nonaka; Takeuchi (1995). 

A primeira fase da espiral é a de socialização, representada pela interação 
entre os indivíduos, essa fase facilita o compartilhamento das experiências e de 
modelos mentais dos membros da organização. Para que exista o 
compartilhamento, independente das áreas envolvidas é necessário criar ou utilizar 
ferramentas que permitam a disseminação do conhecimento (Davenport & Prusak, 
2000).  

Uma dessas ferramentas é o “ba”, um espaço social de interação de pessoas, 
visto que interfere nas relações interpessoais da organização, criando condições 
facilitadoras ou inibidoras do compartilhamento (Vasconcelos et al., 2013). Mas, 
apenas um ambiente “ba” não é suficiente para estimular o compartilhamento de 
informações entre os indivíduos. Pois, segundo Jonker e Merwe (2013), os 
indivíduos trazem para o trabalho seus traços, humor e emoções. 

 Assim faz-se necessário além do ambiente “ba”, um olhar mais atento para 
os indivíduos de forma a compreender as emoções envolvidas nas práticas 
organizacionais e na internalização do conhecimento. O estudo das emoções nesse 
contexto é essencial, embora as pesquisas científicas apresentem diversos tipos de 
emoções, este trabalho de pesquisa tem o enfoque nas +E. 

Os atuais estudos acerca das emoções têm o destaque na psicologia social, 
examinando as circunstâncias sociais que elicitam emoções específicas 
(Sauerbronn, Ayrosa, & Barros, 2009). As +E, por sua vez, incorporam uma 
avaliação positiva com sentimentos prazerosos e o desejo de manter a situação. 
Isso reflete o quanto uma pessoa se sente entusiasmada, ativa e alerta, sendo esse 
um estado de alta energia, concentração total e engajamento prazeroso (Watson, 
Clark, & Tellegen, 1988). 

A alegria, o interesse, o orgulho, o contentamento e o amor são alguns 
sentimentos que envolvem a experiência de +E. Fredrickson (2001) destaca que 
todas essas +E, de algum modo, compartilham a capacidade de ampliar o 
pensamento momentâneo das pessoas.  

À medida que o indivíduo cria e recebe novas informações, ele também as 
replica. Compartilhar uma informação e expandi-la dá-se o nome de repertório 
pensamento-ação Fredrickson (B L Fredrickson, 2001). Assim, as +E podem ser 
vistas como estados que influenciam o comportamento de acordo com os 
pensamentos que cada um traz à mente e a processos que cada um promove. 

No ambiente organizacional as +E levam as pessoas a terem pensamentos e 
ideias mais flexíveis porque a sua capacidade de pensamento-ação é ampliada (B L 
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Fredrickson, 2001). Assim, um indivíduo tomado por +E tende a ser mais criativo do 
que outra que não as possui naquele momento.  

Assim, é importante para as organizações induzir essas emoções nos sujeitos 
para que eles atinjam uma sensação de autoestima, respeito e que encontrem 
surpresas agradáveis no ambiente organizacional. 

 
 

2. MÉTODO DE PESQUISA 
Para responder a questão de pesquisa deste trabalho, realizou-se uma 

revisão sistemática da literatura. Segundo Webster e Watson (2002) uma revisão, 
facilita o desenvolvimento da teoria, fecha áreas onde uma infinidade de 
investigação existe, e descobre áreas onde é necessária a investigação. 

Essa investigação utiliza-se de um método exploratório, no qual o 
pesquisador inicia com a coleta e análise de dados qualitativos e, em seguida, usa 
os resultados para análise quantitativa. A intenção é desenvolver melhores medidas 
com amostras específicas e verificar se alguns dados podem ser generalizados para 
uma grande amostra quantitativa.   (Creswell, 2014). 

Para esta pesquisa utilizaram-se os seguintes termos de pesquisa em Língua 
Portuguesa: gestão do conhecimento, emoções positivas, compartilhamento do 
conhecimento e compartilhamento de informação. Igualmente, foram utilizados os 
termos em Língua Inglesa: knowledge management, positive emotions, knowledge 
sharing e information sharing. 

O método de revisão utilizado foi baseado no descrito por Tenório (2010) para 
identificar e selecionar os artigos mais importantes que colaboram para o 
preenchimento dessa lacuna na literatura. Além disso, definiu-se o período de tempo 
de 2011 a 2016, a escolha de cinco anos deve-se ao fato de considerar-se como um 
“limite” de artigos ditos “recentes”, para o avanço do conhecimento.  

Dessa forma, além da escolha do procedimento e da técnica, também foram 
definidos alguns critérios de pesquisa para a análise dos resultados que seguiram a 
seguinte ordem: delineamento, seleção das fontes, seleção dos estudos, execução 
da seleção, extração das informações e sumarização dos resultados.  

 
 

4. RESULTADOS 
A revisão sistemática desta pesquisa foi dividida em seis etapas. Na etapa 1, 

"delineamento”, foi definida toda a realização do processo, desde o levantamento do 
problema até a sua aplicação. Nas etapas 2 e 3, “seleção das fontes” e seleção dos 
estudos”, foram definidos todos os critérios a serem realizados na pesquisa com 
intuito de filtrar os melhores resultados.  

Na etapa 4, “execução da seleção”, foram referenciados os trabalhos 
nacionais e internacionais encontrados no Quadro 1. Assim, na etapa 5,“extração 
das informações” são realizadas descrições de quais tipos de informações serão 
selecionadas para análise. Por fim, na etapa 6,“sumarização dos resultados”, são 
analisados os objetivos das pesquisas, métodos, tipo de contribuição e evolução das 
publicações sobre o assunto. 

 
 

4.1. Delineamento 
Para essa primeira etapa foram seguidos os seguintes passos: foco, 

problema, questão, palavras-chaves, intervenção, efeito, medição dos resultados, 
população e aplicação. 
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O foco é identificar estudos de GC com foco no compartilhamento e 
disseminação do conhecimento que tenham relação com as +E. O problema é  
verificar o estado da arte da relação das +E no compartilhamento e disseminação do 
conhecimento, explicitando as práticas e as lacunas existentes na área. A questão 
foco é: “Quais são os trabalhos que discutem as +E no Compartilhamento e do 
conhecimento?”. As palavras-chaves e sinônimos em Língua Portuguesa são: 
gestão do conhecimento; emoções positivas; compartilhamento do conhecimento; 
conhecimento compartilhado; informação compartilhada. As palavras-chave e 
sinônimos em Língua Inglesa são: knowledge management; positive emotions; 
information sharing. 

A intervenção é dada pela identificação e avaliação das soluções expostas 
nas pesquisas. O efeito é responsável pela consolidação do conhecimento e 
identificação do estado da arte dos assuntos encontrados. A medição de resultados 
é realizada por meio da quantidade de trabalhos encontrados, relação entre os 
temas, bem como informações acerca do método de pesquisa, foco da contribuição 
e descrição dos trabalhos encontrados. 

A população representa os artigos publicados em periódicos e anais de 
conferências relacionados ao tema de pesquisa, com data de publicação posterior a 
2011, visto que os mesmos são parâmetro de busca para pesquisas anteriores se 
necessário. Por fim, a aplicação define o público alvo para se beneficiar da revisão 
sistemática, nesse caso pesquisadores da área de GC e +E. 

 
 

4.2. Seleção das fontes 
Nessa etapa 2 foram seguidos os seguintes passos: critérios de seleção de 

fontes, idioma dos estudos, identificação das fontes em Portuguesa e Inglesa, lista e 
seleção das fontes e verificação das referências.  

A definição de critérios de seleção das fontes é determinada pela 
disponibilidade de consulta a artigos completos (full papers) através da Web; 
existência de mecanismos de busca com suporte a inserção de operadores 
booleanos (como AND e OR); e base de dados atualizada com publicações 
referentes aos últimos 5 anos. Os idiomas dos estudos pesquisados foram  Língua 
Portuguesa e Inglesa. 

A identificação das fontes é definida pelas seguintes strings de busca:  

 Língua Inglesa: ((("knowledge management") AND ("positive 
emotions")) OR (knowledge OR information) AND (sharing))); 

 Língua Portuguesa: ((("gestão do conhecimento") E ("emoções 
positivas")) OU ("compartilhamento de" E conhecimento OU 
(informação OU informações)) OU ("conhecimento compartilhado" OU 
"informação compartilhada" OU "informações 
compartilhadas")).                   

A lista de fontes de pesquisa é: Periódicos Capes, Scielo, Emerald Insight, 
Ibict (Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações), Science Direct, Scopus, 
Scholar, Proquest e JSTOR. Após uma prévia avaliação das fontes foram 
selecionadas as seguintes: Periódicos Capes, Science Direct e Emerald Insight. As 
fontes foram devidamente verificadas e nota-se que todas elas são amplamente 
utilizadas para dar suporte a pesquisas qualificadas. 
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4.3. Seleção dos estudos 
Nessa terceira etapa define-se os estudos a serem selecionados 

considerando-se os critérios de exclusão, sendo eles: 
1. Que não estejam no formato de artigo completo (full paper); 
2. Que não estejam relacionados à GC; 
3. Que não estejam relacionados ao contexto organizacional; 
4. Que não tenham uma das seguintes qualificações segundo a Qualis da 

CAPES: A1, A2, B1, B2; 
5. Que não relacionem +E com compartilhamento de conhecimento e/ou 

GC;  
6. Que discutam somente outras emoções que não sejam positivas. 
 
Além disso, não são considerados trabalhos que indicam os desafios e as 

direções a serem tomadas na área de pesquisa em questão (roadmaps), porém são 
considerados àqueles que apresentam propostas para a área de GC tanto em 
compartilhamento de conhecimento quanto em +E. 

Os procedimentos para a seleção dos estudos são execução das strings nos 
mecanismos de busca oferecidos em cada uma das fontes selecionadas; leitura dos 
meta-dados de cada artigo; leitura de título e do abstract de cada artigo da primeira 
triagem; leitura integral dos artigos remanescentes para uma segunda triagem. 
 
 
4.4. Execução da seleção 

Nessa quarta etapa faz-se a seleção inicial dos estudos realizando-se a busca 
em todos os mecanismos. O resultado obtido nessa etapa para este estudo foram os 
quarenta e três artigos apresentados no Quadro 1. 

Na primeira coluna, nomeada por “referências” escreve-se o nome dos 
autores de cada trabalho, e em seguida o ano de sua publicação. Na segunda 
coluna, “GC vs. Compartilhamento “encontram-se marcados com um “X” na direção 
dos respectivos autores, os trabalhos cujos temas abordados na pesquisa se 
relacionam com o nome da coluna. Assim, a terceira coluna com o nome, “GC vs. 
Emoções Positivas e a quarta coluna, “Compartilhamento vs. Emoções Positivas”, 
também seguem a mesma estratégia de marcação. 

 
 Quadro 1 - Relações entre os temas pesquisados. 

 
Referências 

GC  
vs. 

Compartilhame
nto 

GC  
vs. 

Emoções 
Positivas 

Compartilhamento  
vs. 

Emoções 
Positivas 

Amorim e Tomel (2011) X - - 

Anna, Pereira e Campos (2015) X - - 

Araujo e Garcia (2012) X - - 

Bande, Ferrín,Varela e Jaramillo 
(2015) 

- X - 

Barnard e Pendock (2013) - - X 

Bem e Amboni (2012) X - - 

Bem e Coelho (2013) X - - 

Bem, Prado e Delfino (2013) X - - 

Berg e Karlsen (2014) - X - 

Berglund, Hallgren e Aradóttir (2015) - - X 

Bermejo,Tonelli, Zambalde e Todesco 
(2014) 

X - - 

Burcharth (2011) X - - 

Dasborough, Lamb e Suseno (2015) - X - 
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Desidério e Popadiuk (2015) X - - 

Eldor (2016) - - X 

Eldor e Harpaz (2016) X - - 

Freire, Tosta, Filho e Silva (2012) X - - 

Hartung e Oliveira (2013) X - - 

Hong, Yang e Song (2016) - - X 

Jonker e Merwe (2013) - X - 

Junior, Guimarães e Jeunon (2014) X - - 

Junior, Cavazotte e Arruda (2014) X - - 

Li, Yuan, Ning e Ying (2015) - - X  

Lira e Duarte (2013) X - - 

Maehler e Venturini (2011) X - - 

Marchi, Junior e Wittmann (2012) X - - 

Odelius, Abbad, Junior, Sena, Viana, 
Freitas e Santos (2011) 

X - - 

Oliveira e Cianconi (2012) X - - 

Oliveira, Gonçalves, Paula e Santos 
(2012) 

X - - 

Osinski, Roman e Selig (2015) X - - 

Pinho, Rego, Pina e Cunha (2012) - X - 

Prado e Molina (2011) X - - 

Quandt, Silva, Ferraresi e Frega 
(2014) 

X - - 

Rêgo, Filho e Lima (2013) X - - 

Rodrigues e Graeml (2013) X - - 

Sampaio, Passos e Assis (2014) X - - 

Serenko e Bontis (2016) X - - 

Stephens e Carmeli (2016) - - X 

Sugahara e Vergueiro (2011) X - - 

Vasconcelos, Merhi, Junior e Silva 
(2013) 

X - - 

Vuori e Huy (2015) - - X 

Weber, Grisci, e Paulon (2012) X - - 

Zahedi, Shahin e Babar (2016) X - - 

Totais de estudos 31 5 7 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Avaliação da qualidade dos estudos reduziu o primeiro resultado em doze 
estudos do Quadro 1, que apresentam relação entre “GC vs. Emoções Positivas” e 
“Compartilhamento vs. Emoções Positivas”, pois tratam das relações em que esta 
revisão propõe.  

Vale ressaltar que no Quadro 1 apenas os trabalhos de Pinho et al. (2012) e 
Vuori e Huy (2015) debateram especificamente para o Compartilhamento vs. 
Emoções Positivas.  Nota-se que nos dois trabalhos a relação das emoções com o 
ambiente organizacional e o quanto essa relação é importante. Pois ambos 
constataram que as emoções interferem no processo e no resultado organizacional. 
Assim, as pesquisas encontradas apresentam grande importância para a 
compreensão desse assunto e sugerem que há espaço para que essa relação seja 
ampliada, bem como tratada em outras perspectivas de pesquisas científicas. 
4.5. Extração de informações 

Nessa etapa 5 foram definidos os critérios de inclusão e exclusão das  
informações extraídas dos estudos considerando os aspectos de GC que  
pesquisem exclusivamente sobre o compartilhamento do conhecimento e, ainda, que 
estejam alinhadas a algum estudo ou reflexão em +E. As soluções propostas nos 
artigos podem incluir técnicas, métodos, modelos, estratégias ou qualquer outra 
iniciativa relacionada a +E. 
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Dessa forma, montou-se o quadro 2, para extrair as informações gerais dos 
estudos selecionados e  responder o problema de pesquisa apresentado no capítulo 
1. Na primeira coluna nomeada “proposta”, são apresentados os sobrenome do(s) 
autores seguido do ano da referência bibliográfica. Na segunda coluna, “descrição” 
faz-se uma breve apresentação do objetivo do estudo enfatizando o contexto em 
que as +E são tratadas;.  . 
 
4.6. Sumarização dos resultados 

Para que se chegasse a estes resultados, foram realizadas buscas em três 
fontes de dados, das quais resultaram em 43 artigos. Houve a dificuldade de se 
definir uma string de busca que possibilitasse a identificação dos estudos relevantes 
em diferentes áreas de pesquisa; a qualidade dos motores de busca das fontes 
selecionadas; e a influência do autor na seleção dos artigos e na extração das 
informações; 

Dessa forma, dos 43 artigos resultantes, 12 artigos foram selecionados e 31 
foram descartados.Nesta etapa são apresentados os resultados da seleção no 
Quadro 2 e nas Tabelas 1 e 2. No Quadro 2, extrai-se as informações gerais dos 
estudos selecionados com intuito de classificá-los conforme os aspectos relevantes.  
Na tabela 1, todos os trabalhos encontrados tiveram como método de pesquisa o 
estudo de caso e como foco da contribuição o mercado. O foco da contribuição no 
mercado é importante para identificar as vantagens e desvantagens da adoção de 
técnicas e estimativas científicas, além de avaliar os resultados em um ambiente real 
(TENÓRIO, 2010).Por fim, na Tabela 2, os estudos são organizados conforme o ano 
de publicação. 

 
Quadro 2 - Extração das informações gerais dos estudos selecionados.  

Proposta Descrição 
Bande, Ferrín,Varela e Jaramillo (2015) Analisa a influência das emoções no local de trabalho e 

volume de negócios dentro do contexto de vendas. 

Barnard e Pendock (2013) Examina como se sentem os membros de uma diáspora 
sobre seu país de origem. As emoções intensas e 
contraditórias sentidas pelos imigrantes no qual o 
compartilhamento do conhecimento pela diáspora ocorre. 

Berg e Karlsen (2014) Fornece uma visão sobre como os gerentes de projeto 
podem usar ferramentas de liderança para incentivar e 
desenvolver emoções positivas entre os membros da 
equipe do projeto em direção a um maior sucesso geral 
do projeto. 

Berglund, Hallgren e Aradóttir (2015) Analisar a abordagem participativa e interação no serviço 
de restauração de terra, impondo 5 desafios e sete 
estratégias para lidar com os desafios, sendo um deles 
lidar com as próprias emoções. 

Dasborough, Lamb e Suseno (2015) Explorar as emoções dos funcionários durante uma 
mudança de departamento do ensino superior, 
identificando a variação de emoções da equipe no pré-
fusão e pós-fusão. 

Eldor (2016) Aborda múltiplas facetas, sendo uma delas a emoção 
positiva, como valor agregado de trabalho e engajamento 
dentro das organizações, para melhorar a participação 
no trabalho. 

Hong, Yang e Song (2016) Explorar o papel que as expressões emocionais dos 
alunos desempenham na promoção de habilidades 
interpessoais e na capacidade de adquirir o apoio de um 
supervisor. 

Jonker e Merwe (2013) Determinar os episódios e frequências de emoções 
positivas e negativas em trabalhadores de língua 
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africana. 

Li, Yuan, Ning e Ying (2015) Investigar o papel mediador da organização baseada em 
conhecimento e da propriedade psicológica sobre a 
relação entre comprometimento afetivo e 
compartilhamento do conhecimento. 

Pinho, Rego, Pina e Cunha (2012) Enfoca barreiras e facilitadores dos quatro processos de 
GC: aquisição, criação, compartilhamento e 
transferência. Concentra-se em facilitadores em 
indivíduos positivos, tecnologia e processos sócio 
organizacionais. 

Stephens e Carmeli (2016) Examinar a capacidade das equipes que desenvolvem 
produtos tecnológicos para expressar as emoções 
negativas, facilitando a capacidade de criação do 
conhecimento e, portanto, melhora dos resultados do 
projeto. 

Vuori e Huy (2015) Entender a queda rápida da organização durante o 
período de 2005-2010, descobrindo que as emoções 
compartilhadas dos gerentes superiores e intermediários 
durante o processo de inovação de smartphones 
causaram ciclos de comportamentos que prejudicaram 
tanto o processo quanto o seu resultado. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

No Quadro 2 observa-se que nenhuma das propostas atuais conseguem 
atender todos os aspectos observados para responder à questão de pesquisa 
apresentada no capítulo 1. As publicações analisadas não apontam para a influência 
das emoções no compartilhamento do conhecimento, os artigos possuem o enfoque 
na influência das emoções no contexto de vendas frente a desafios, na mudança de 
departamento, no trabalho participativo e assim por diante. Nota-se que essa relação 
entre +E e disseminação ou o compartilhamento do conhecimento também não foi 
discutida nas indústrias de software, apesar dos trabalhos de Berg (2014), Stephens 
(2016), Vuori (2015), analisarem as emoções nas empresas de TI. Essa lacuna 
identificada fortalece ainda mais a questão de pesquisa proposta neste trabalho.  

A Tabela 1 mostra a frequência do Método de Pesquisa utilizado pelos 
autores dos artigos selecionados. Essa classificação foi utilizada para identificar se 
os estudos eram comparações entre técnicas, aplicação de estudo de caso e 
protótipo.  

 
Tabela 1 Distribuição de frequência (absoluta e relativa) do aspecto “Método 

de Pesquisa”. 
Método de 
Pesquisa 

Quantidade de 
Artigos 

% em Relação ao Total 
Geral 

Comparativo 1 8,33% 
Estudo de Caso 10 83,34% 

Protótipo 1 8,33% 

 
A Tabela 2 apresenta a organização dos 12 estudos selecionados por ano de 

publicação, onde foram contemplados os anos de 2012 a 2016. Neste tipo de tabela 
fica evidente a importância do aprofundamento de estudos e pesquisas de alguns 
temas no decorrer dos anos para a comunidade científica.  

 
Tabela 2: Organização dos estudos selecionados por ano de publicação. 

Ano publicação 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Nº publicações - 1 2 1 5 3 12 
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Na Tabela 2 percebe-se que os estudos e pesquisas com relação ao 
compartilhamento e +E aumentaram gradativamente no decorrer dos anos de 2011 
a 2016. Isso significa que o tema em questão está em evidência na comunidade 
científica.  

A pesquisa de Pinho, Rego, Pina e Cunha (2012) propõe a melhoria nos 
processos de GC com um olhar para a tensão construtiva emergindo de aspectos 
positivos e negativos da vida organizacional. Para os autores Barnard e Pendock 
(2013), as pesquisas internacionais acerca do tema “negócios”, necessitam dar 
maior atenção aos indivíduos e variáveis individuais, tais como as emoções. 
Igualmente, Li, Yuan, Ning, Li-Ying (2015) propõem pesquisas que exploram 
antecedentes que afetam o campo psicológico (e.g. as organizações baseadas em 
conhecimento). 

Percebe-se a preocupação desses autores direcionando as suas pesquisas 
para investigar as emoções dos indivíduos no contexto organizacional. Igualmente, 
verifica-se as opções que se apresentam para outras propostas e oportunidades de 
pesquisa, tornando-o um tema relevante de abordagem científica. 

 
 

5. CONCLUSÕES 
 Os trabalhos encontrados nas pesquisas são publicados em Língua Inglesa 
por pesquisadores de diferentes partes do mundo. A análise bibliográfica foi 
realizada em estudos encontrados a partir de 2011, apesar de ser um levantamento 
atual dos últimos 5 anos, possibilita por meio desses resultados encontrar estudos 
antecessores. Observa-se também, a evolução do número de pesquisas com o 
passar dos anos e as publicações que relacionam a GC e +E aumentaram ano-a-
ano. 

Igualmente, observou-se que 10 dos 12 trabalhos encontrados utilizam o 
“estudo de caso” como procedimento de pesquisa. Indicando um universo muito 
particular e uma preocupação, por parte de empresas, com as +E e o 
compartilhamento de conhecimento. Além disso, o foco de contribuição dos 
trabalhos estão todos voltados para o mercado, analisando-se as vantagens e 
desvantagens para as organizações e promovendo diferentes níveis de 
entendimentos acerca do tema. Assim, foi observado que, de um modo geral, os 
resultados dos trabalhos analisados indicam que as emoções do indivíduo interferem 
no processo e no resultado organizacional. Ressalta-se também, que as pesquisas 
encontradas destacam a necessidade de as organizações entenderem que as +E, 
quando internalizadas, melhoram o desempenho individual dos seus funcionários 
proporcionando bom desempenho na resolução de problemas do dia-a-dia. Isso faz 
com que a organização e os indivíduos estejam em sinergia para a obtenção de 
resultados positivos na execução de tarefas. 

Por fim, as pesquisas encontradas apresentam grande importância para a 
compreensão desse assunto e sugerem que há espaço para que essa relação seja 
tratada em outras perspectivas por trabalhos futuros. 

 
 

6. RECOMENDAÇÃO E LIMITAÇÃO 
Para futuros trabalhos, sugere-se a utilização de outras bases de busca, que 

englobem periódicos de diversos países que permitam aumentar a amostra a ser 
analisada, bem como a utilização das strings na língua espanhola que foi uma das 
limitações da pesquisa. Além disso, recomenda-se a necessidade de estudos mais 
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recentes e profundos sobre GC e +E, levantando-se novas informações e permitindo 
outras análises que não foram contempladas neste trabalho.    
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Introdução: O compartilhamento do conhecimento nas organizações é de intensa importância, através dele o indivíduo 

repassa o que sabe as pessoas com quem trabalha e recebe conhecimento que elas possuem (TONET; PAZ, 2006). 

Dessa forma, ao assimilar o conhecimento compartilhado entre pessoas, criam-se novos conhecimentos, que são 

propulsores de novas ideias, através de novos produtos, serviços e processos. Assim como as organizações que utilizam 

a gestão do conhecimento (GC), visando alcançar vantagens competitivas, a indústria de software, que lida 

constantemente com o desafio da inovação, necessita compartilhar de forma efetiva o conhecimento organizacional.  
Objetivo: Discutir a importância do compartilhamento do conhecimento para a indústria de software.  
Desenvolvimento: A abordagem sobre compartilhamento do conhecimento é conduzida por diversos modelos de GC 

que envolve, basicamente, quatro modos de conversão do conhecimento: socialização, externalização, combinação e 

internalização. No modelo de Nonaka e Takeushi (2008), destaca-se a socialização, que é o compartilhamento (ou 

disseminação) e a criação do conhecimento por meio de experiências diretas. No que tange às experiências diretas, 

Tatto e Bordin (2016) afirmam que o conhecimento é a resultante da interação de um sujeito com o outro nas trocas 

realizadas no cotidiano e, ainda, a socialização é a ocorrência do compartilhamento das experiências que conduz a 

produção de novos conhecimentos. É por meio da tomada de decisão inovadora, embasada no conhecimento criado a 

partir de experiências indivíduo-a-indivíduo e em grupo, que se pode garantir a vantagem competitiva buscada pelas 

organizações (FALCÃO, 2009). Nessa nova realidade a criação de novos produtos, serviços, processos e estratégias tem 

sido o grande diferencial para estabelecer a vantagem competitiva entre uma empresa e as demais (SOUZA; AMARAL, 

2012). Portanto, é importante o incentivo das organizações com relação aos debates que mantêm o compartilhamento a 

longo prazo, além de que tentar melhorar variáveis como estrutura, processos operacionais, cultura e clima 

organizacional, que podem se tornar barreiras no processo de compartilhamento (TONET; PAZ, 2006).  
Conclusão: A indústria de software trabalha constantemente com processos de inovação de produtos e serviços. É nesse 

cenário que se deve reconhecer o compartilhamento do conhecimento como parte fundamental desse processo 

propiciando condições para que ele ocorra eliminando as barreiras deste percurso. A diversidade de visões, 

conhecimentos e experiências intercambiadas produzem novos conhecimentos individuais e organizacionais. Portanto, 

as organizações que conseguirem fomentar esse processo mediante atividades integradoras, por exemplo, tendem a 

sustentar a sua competitividade no mercado por meio da inovação em produtos, serviços e processos. Isso garante 

estratégias diferenciadas para obtenção de vantagens competitivas e, consequentemente, consideráveis vantagens 

produtivas e financeiras. 
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Introdução: Nos últimos anos o conhecimento tornou-se o principal recurso das organizações, possibilitando 

mudanças tanto estruturais como produtivas e funcionando como um fator de competividade, dando origem à Gestão do 

Conhecimento (GC) com a função de identificar, gerenciar, compartilhar e manter o conhecimento produzido 

(DALKIR, 2011).  

Objetivo: Destacar a importância da GC para as organizações.  
Desenvolvimento: As organizações que conseguem compreender a importância do conhecimento e como ele pode ser 

utilizado para benefício próprio são capazes de produzir novos conhecimentos determinantes de novas competências e 

habilidades, produtos ou serviços, levando ao aperfeiçoamento dos processos internos e auxiliando no alcance dos 

objetivos (FLORIANO; SANTOS; SCHROEDER, 2009). Nesse contexto, é extremamente importante as organizações 

saberem o que elas realmente sabem a fim de extraírem o máximo de informações para a produção de novos 

conhecimentos e para a implementação de produtos e serviços, agregando dessa maneira, valor à informação e 

condições sustentáveis de competividade (ZIVIANI; FERREIRA; SILVA, 2015). Nesse âmbito, de acordo com Sousa 

(2014), a GC é vista nas organizações como uma ferramenta essencial e necessária, mostrando como o conhecimento é 

criado, onde está armazenado e como pode ser recuperado e compartilhado, promovendo dessa maneira, inúmeros 

benefícios, tais como, a potencialização das atividades desenvolvidas, o fornecimento de informações para a tomada de 

decisão e resolução de problemas, o incentivo a inovação e a criatividade, a melhoria contínua dos processos, o 

compartilhamento do conhecimento tácito, a disseminação das melhores práticas, o aumento de resposta aos clientes, a 

redução do retrabalho e a criação de novos produtos e serviços (KEBEDE, 2010). Freire et al. (2012) enfatiza que todos 

os processos organizacionais utilizam e geram conhecimentos e à medida que isso vai acontecendo as organizações vão 

criando mecanismos capazes de detê-los, conseguindo dessa forma, conhecer ainda mais seu mercado, produtos, 

processos, clientes e tecnologia.  
Conclusão: Em um cenário econômico altamente competitivo a gestão do conhecimento vem para agregar valor aos 

produtos e serviços, mostrando para as organizações o caminho percorrido pelo conhecimento, desde sua criação, 

codificação, armazenamento, recuperação e, principalmente, compartilhamento, tornando as organizações mais 

competitivas e inovadoras, promovendo dessa forma o alcance dos objetivos organizacionais. 
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Introdução: A Gestão do Conhecimento (GC) possibilita a adequação das organizações no mercado frente às novas 

habilidades e competências exigidas, promovendo de forma integrada o gerenciamento e compartilhamento das 

informações no ambiente organizacional. De acordo com Tenório Jr. (2014) o conhecimento pode ser estruturado, 

armazenado e disseminado em sistemas e distribuídos por meio de uma rede de dados. 

Objetivo: Discutir a importância de um ambiente baseado em tecnologia da informação (TI) para comportar as práticas 

de GC nas organizações. 

Desenvolvimento: Segundo Féher (2006) a Tecnologia da Informação (TI) diminui as barreiras no compartilhamento e 

transferência do conhecimento, tendo um papel fundamental no suporte às práticas de GC. A GC tem contribuído para 

promover integração dos tipos de conhecimento existentes nas organizações. Uma organização voltada para a gestão do 

conhecimento, as estratégias no uso da informação tornam-se fundamentais (CAVALCANTE, 1998). É importante 

destacar que a identificação do conhecimento na organização é um fator primordial de sobrevivência futura, tanto 

econômica quanto financeira, além de ser importante para a competitividade sustentável. A partir do momento em que a 

empresa reconhece definitivamente o conhecimento como um importante ativo estratégico e produtivo, ela passa a 

aumentar a necessidade de produzir, armazenar, distribuir e reter de forma mais eficiente o conhecimento existente 

(CARDOSO; MACHADO, 2008). Assim, a busca por atualizações tecnológicas devido às vantagens e benefícios que 

elas podem agregar aos processos da organização e à GC é alta, o que estimula as organizações a se tornarem mais 

competitivas no mercado (PURCIDONIO et al., 2006). Portanto, o conhecimento que não for compartilhado, 

organizado e aplicado não terá valor nenhum e, ainda, saber aplicar o conhecimento é uma importante fonte de lucro e 

vantagens competitivas para a organização (LAUDON; LAUDON, 2011).  
Conclusão: Uma organização que utiliza a TI para dar suporte às práticas de GC em seu ambiente informacional 

constrói uma rede de conhecimento que pode ser acessada mais rapidamente e assim ser considerada como um fator 

estratégico de competitividade e sustentabilidade organizacional no mercado em que atua. Com o conhecimento 

estruturado e suportado por meio da TI, tais organizações conseguirão melhor desempenho em suas rotinas e, 

consequentemente, maiores ganhos de produtividade, lucros e sustentabilidade no mercado. 
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RESUMO 

 
Gerenciar o conhecimento dentro das organizações é essencial para que elas mantenham a 
sua sustentabilidade nos negócios em um mercado competitivo. A indústria de software 
brasileira está em franco crescimento e por isso busca soluções para gerenciar de forma 
efetiva o conhecimento organizacional. Atualmente existem diversas ferramentas que 
oferecem soluções para a execução dos processos de GC nas organizações, i.e., chats, 
WiKi, e-mail, dentre outras. Infelizmente, muitas dessas ferramentas não oferecem todo o 
ciclo da GC e acabam desencadeando problemas para as organizações que as utilizam, 
como: silos de informação, perda do conhecimento organizacional, e falta de mensuração do 
conhecimento organizacional. O objetivo deste trabalho é propor um instrumento para o 
levantamento de requisitos para a implementação de ferramentas de GC voltada à indústria 
de software. Para se alcançar esse objetivo foi realizada uma pesquisa exploratória 
bibliográfica, nas áreas de GC e Engenharia de Software (ES), que dessem subsídios 
suficientes para compor o instrumento de entrevista aqui apresentado. O resultado deste 
trabalho é tal instrumento que pode ser aplicado em uma pesquisa de campo.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Ferramenta; Concepção; Disseminação; Sistema; Ambiente. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 
A Gestão do Conhecimento (GC) auxilia as organizações a alcançarem 

vantagens competitivas sustentáveis no mercado em que atuam. Essa é uma das 
motivações de tais organizações adotarem estratégias para gerenciar o seu 
conhecimento. Em meio a esse cenário, a indústria de software está adotando 
práticas que visam melhorar a gestão do conhecimento organizacional (GOLDONI; 
OLIVEIRA, 2010). No Brasil a adoção das práticas de GC pela indústria de software 
está se tornando mais intensa porque o país tem crescido no setor de exportação 
desse produto. O relatório da Associação Brasileira das Empresas de Software 
(ABES, 2016) aponta que em treze anos o Brasil cresceu aproximadamente 145% 
nas exportações de software. Em 2002 exportava em torno de US$ 100 milhões e 
em 2015 exportou pouco mais de US$ 245 milhões de software, sendo o oitavo 
colocado no ranking mundial e estando à frente de países como Austrália (9º), Itália 
(10º), Índia (13º) e Rússia (15º). Ainda segundo o relatório, o mercado doméstico de 
software brasileiro movimentou US$ 2,7 bilhões em 2015. Portanto, nota-se que a 
indústria de software brasileira está em franca expansão e consolidação no mercado 
mundial.  

Para promover a prática de GC as organizações utilizam diversas 
ferramentas, como: ambiente WiKi, ferramentas de buscas avançadas, repositórios 
de documentos, dentre outras (YOUNG, 2010). Alguns dos problemas em se adotar 
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diferentes ferramentas para as práticas de GC são: i) a falta de estrutura na 
informação. A maioria das ferramentas promove práticas de GC sem estruturar as 
informações e isso desencadeia a criação de silos de conhecimento, onde o 
conhecimento fica restrito a uma pessoa ou a um grupo de pessoas; ii) a falta de 
estrutura na informação armazenada nas ferramentas. As informações 
desestruturadas fazem com que o conhecimento seja perdido ao longo do tempo 
porque as pessoas tendem a não se lembrarem de palavras-chave para resgatar 
temas ou assuntos discutidos. Isso ocorre principalmente com o uso de ferramentas 
como o chat o e-mail; iii) a falta de integração entre as ferramentas. A maioria das 
ferramentas não são integradas o que dificulta a rastreabilidade e a mensuração do 
conhecimento organizacional. Assim, não se consegue saber o quanto uma pessoa 
ou equipe conhece de um determinado assunto. Medir o conhecimento é importante 
porque aumenta a visibilidade da organização se a GC está atingindo os resultados 
esperados. 

Diante desse cenário, o objetivo deste trabalho é apresentar um instrumento 
para o levantamento dos requisitos funcionais para a implementação de uma 
ferramenta voltada às práticas de GC em organizações atuantes na área de 
desenvolvimento de software, buscando reduzir dessa forma, os silos de informação 
e permitindo a medição do conhecimento organizacional. 

 
2  MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo e exploratório. Inicialmente, foi 
realizada uma pesquisa bibliográfica em bases de dados científicas e livros a fim de 
se elaborar um formulário de entrevista voltado para o levantamento dos requisitos 
funcionais de um ambiente de apoio à GC em organizações da indústria de software.  

Apesar de todos os esforços empregados pelas organizações, a GC não é 
uma tarefa simples de ser realizada, pois “conhecimento” é algo muito complexo e 
exige um olhar apurado e rigoroso por parte da organização (Januzzi, Falsarella & 
Sugahara, 2016). Orofino (2011) destaca que todo conhecimento presente na 
organização só é importante na medida em que ele possa ser compartilhado. Ou 
seja, o conhecimento para ser útil  à organização, precisa deixar de existir apenas na 
mente dos indivíduos e deve ser externalizado e socializado para que outros 
indivíduos tenham acesso criando novos conhecimentos (MOREIRA, 2005). Nesse 
contexto, as organizações precisam estabelecer sistemas estruturados capazes de 
identificar, capturar, armazenar e distribuir o conhecimento (Dorow, Schmitt, 
Clementi, Souza & Miglioranza, 2005), caracterizando a gestão do conhecimento 
como um processo cíclico e dinâmico, definido por etapas diferentes e 
interdependentes, relacionadas à criação, aquisição, disseminação, 
desenvolvimento e aplicação do conhecimento na organização de forma que o 
conhecimento organizacional ao fluir de uma etapa para outra, gere valor (Laverde, 
Baragaño & Dominguez, 2003). 

De acordo com Dalkir (2011), esses processos formam os ciclos da gestão do 
conhecimento e estão relacionados com todas as etapas que envolvem a captura, 
aquisição e internalização do conhecimento, representando o caminho percorrido 
pela informação para que ela se transforme em um ativo estratégico para as 
organizações. Turban, Leidner, MClean e Wetherbe (2010) destacam que a gestão 
do conhecimento se caracteriza como um processo cíclico devido ao fato do 
conhecimento estar condicionado ao ambiente onde ele está contido, pois o 
ambiente muda constantemente e, consequentemente, o conhecimento precisa ser 
atualizado a fim de refletir essas mudanças. 
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Diferentes abordagens teóricas relacionadas com os ciclos da GC e seus 
processos podem ser encontradas na literatura. Dalkir (2011) traz que, dentre os 
modelos de ciclos, os mais influentes incluem o modelo de Wiig (1993), Meyer e 
Zack (1999), Bukowitz e Willians (2002) e McElroy (2003). Portanto, este trabalho 
adota as seguintes etapas do processo de GC mapeados para a construção de uma 
ferramenta voltada para a indústria de software, conforme apresenta o Quadro 1. 

 
Quadro 1 – Etapas do processo de GC mapeados para a ferramenta. 

 

Processo de GC Descrição do processo 

Captura e/ou criação do conhecimento Compreende a identificação e codificação do 
conhecimento existente no ambiente 
organizacional e/ou a criação de um novo 
conhecimento a partir das informações já 
existentes. 

Compartilhamento e disseminação do 
conhecimento 

Refere-se ao fluxo do conhecimento 
capturado ou criado dentro da organização. 
Como tornar o conhecimento individual 
disponível para todos?   

Aquisição e aplicação do conhecimento Para quem o conhecimento capturado ou 
criado se destina? Onde o conhecimento 
adquirido no ambiente de trabalho pode ser 
aplicado? 

Fonte: elaborado pelos autores com base em Dalkir (2011). 

 

As etapas apresentadas evidenciam o caminho que o conhecimento faz ou 
deveria fazer dentro das organizações. Porém, esses processos não acontecem 
isoladamente e segundo Servin (2005) precisam ter como base tecnologia e pessoas 
atuando de forma interdependentes, independente das ferramentas e técnicas de 
GC utilizadas. 

Desse modo, o uso de ferramentas e práticas de GC são essenciais para que 
ocorra o ciclo do conhecimento nas organizações. Os processos de GC precisam ser 
apoiados por estruturas ou ferramentas, baseadas em tecnologia, essenciais para a 
eficiência e eficácia de suas funções (ROSSETTI; MORALES, 2007). Tais 
ferramentas tem como função “extrair” o conhecimento tácito das pessoas e torná-lo 
disponível a todos da organização.  
 
3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O instrumento para o levantamento de requisitos foi definido com base nas 
boas práticas da área de Engenharia de Software definidas pela compreensão do 
gerenciamento de requisitos e como ele dá suporte para as outras atividades da 
engenharia de requisitos. (Sommerville, 2007). 

Constatou-se assim que o instrumento deveria conter as questões 
apresentadas no Quadro 2. As questões abertas (de 1 a 8) visam investigar as 
funcionalidades da GC por meio de entrevistas semi-estruturadas. As questões 
fechadas (9 e 10) visam investigar o grau de entendimento e de importância da GC 
no dia-a-dia do profissional entrevistado, onde, para essas últimas optou-se por 
utilizar uma adaptação da escala de Likert (BERTRAM, 2007; LIKERT, 1932). 
 

Quadro 2 – Questionário para levantamento de requisito de um ambiente de GC. 

Questão Objetivo 

1. Atualmente, como é gerenciado o Investigar como o conhecimento da empresa 
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conhecimento dentro da empresa? é gerenciado. 

2. De que modo conhecimento é (ou 
pode ser) criado dentro da empresa? 

Investigar a forma (ou as formas) que o 
conhecimento é criado dentro da empresa 

3. De que modo o conhecimento é (ou 
pode ser) armazenado e organizado 
dentro da empresa? 

Investigar a forma (ou as formas) que o 
conhecimento é armazenado dentro da 
empresa. 

4. De que modo conhecimento é (ou 
pode ser) compartilhado / 
disseminado dentro da empresa? 

Investigar a forma (ou as formas) que o 
conhecimento é compartilhado dentro da 
empresa. 

5. De que modo o conhecimento é (ou 
pode ser) acessível/utilizado por 
todos na empresa? 

Investigar como o conhecimento é utilizado 
dentro da empresa. 

6. Quando se inicia um novo projeto é 
feita alguma procura sobre o seu em 
bases de conhecimentos? Se sim, 
quais? Se não, quais poderiam ser 
feitas? 

Investigar o uso de base de conhecimento e 
as suas estratégias para se conhecer um 
novo projeto. 

7. Você tem a rastreabilidade do 
conhecimento dentro da sua 
empresa, por exemplo, sabe qual 
equipe ou pessoa possui 
determinado conhecimento em um 
determinado assunto e, ainda, o seu 
grau de conhecimento sobre esse 
assunto? Se sim, como isso é feito? 
Se não, como isso poderia ser feito? 

Investigar a necessidade e as estratégias de 
rastreabilidade de conhecimento. 

8. Existe alguma forma de medir o 
conhecimento (geral, da equipe de 
uma pessoa, de algum assunto 
específico) na empresa? Se sim, 
qual(is) e como? Se não, qual(is) 
seriam interessantes e como isso 
poderia ser feito? 

Investigar a importância da mensuração do 
conhecimento da empresa para os gestores 
e as equipes. 

Para as questões 9 e 10 será utilizada a escala adaptada de Likert (BERTRAM, 
2007; LIKERT, 1932), onde as possíveis respostas são: (1)Nunca; (2)Quase nunca; 
(3)Raramente; (4)Algumas vezes; (5)Quase sempre; (6)Usualmente; e (7)Sempre 

9. Em qual grau, sendo de 1 à 7, você 
acredita que uma ferramenta 
baseada em software e voltada para 
o gerenciamento do conhecimento da 
empresa, lhe ajudaria nas tomadas 
de decisão em suas tarefas diárias 
com relação aos projetos de TI?` 
 

Investigar o grau que uma ferramenta de 
software de GC ajudaria as tomadas de 
decisões nos projetos da empresa.  

10. Qual grau de importância você 
acredita que Gestão do 
Conhecimento ajuda a sua empresa 
nas tomadas de decisão dos projetos 
por ela executados? 

Investigar a importância que o especialista 
enxerga a GC para a empresa e seus 
projetos. 

 

 4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O formulário de levantamento de requisitos aqui apresentado visa realizar o 
levantamento de dados com especialistas da área de desenvolvimento de software, 
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bem como da área de gestão de conhecimento das empresas por meio de 
entrevistas formais e semi-estruturadas. 

Concluiu-se que tal instrumento contribuirá para a área de GC nas empresas 
de desenvolvimento de software porque poderá ser amplamente utilizado para o 
levantamento dos requisitos de ferramentas que apoiem os processos de GC a 
serem implementadas dentro dessas organizações. Esse instrumento colabora com 
a área de GC e de ES no sentido de ser específico para esse tipo de levantamento e 
não um instrumento com características genéricas. Por fim, o passo seguinte será 
aplicar esse instrumento em empresas da indústria de software e modelar um 
ambiente de GC para as empresas desse setor com base nos requisitos 
identificados. 
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RESUMO 

 
Utilizando o Business Intelligence (BI) conseguimos consolidar grandes quantidade de 
dados brutos e dispersos em ambientes de Data Warehouse.  Essas informações se tornam 
úteis para tomadas de decisões estratégicas. A Gestão de Conhecimento (GC) tem o 
objetivo de criar valor, melhorar e refinar as competências da empresa, em conjunto com 
seus indivíduos, para melhorar o desempenho organizacional. Isso pode ser feito de várias 
formas, como por exemplo com o uso de sistemas computacionais. Com o avanço 
tecnológico surgem diversos conceitos que podem corroborar significativamente para a GC, 
um deles é o BI. A falta de uma ferramenta adequada capaz de unir as estratégias de BI 
junto com os processos de GC torna esse trabalho importante porque tal ferramenta pode 
nortear a tomada de decisão estratégica da empresa com base no conhecimento 
organizacional. As pesquisas em GC ainda estão em fase incipiente na criação e utilização 
de ferramentas automatizadas. Especialmente no Brasil, as organizações ainda estão 
entendendo a importância das práticas de GC. Talvez por isso há a disposição das 
empresas poucas ferramentas que auxiliem a aplicação efetiva da GC. O objetivo geral 
desta pesquisa é prover um modelo de um ambiente de BI que seja aderente às as práticas 
da GC e capaz de mensurar o conhecimento organizacional para auxiliar a tomada de 
decisão em níveis tático e estratégico. Esta pesquisa é caracterizada como qualitativa, de 
campo, e exploratória, onde o pesquisador tem a intenção de identificar, e investigar um 
fenômeno para a formulação de hipóteses. Foram realizados levantamentos bibliográficos 
de artigos científicos e livros por meio da internet e da biblioteca da UniCesumar. Foram 
realizadas reuniões periódicas com o orientador do trabalho para apresentar o andamento 
das atividades dentro do cronograma e definir os direcionamentos da pesquisa. Ao 
implementar o BI o modelo será testado com fontes de dados públicas ou privadas para a 
avaliação dos resultados.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Data Warehouse, tático, estratégico, implementação. 
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RESUMO 

A gestão do conhecimento (GC) possui um conjunto de práticas que buscam melhorar o 
desempenho organizacional. A organização que gerencia estas práticas, condiciona a 
inovação tecnológica, que por sua vez, aumenta a sua competitividade no mercado. 
Portanto, torna-se extremamente importante avaliar os principais indicadores de GC para a 
criação do conhecimento em uma organização. Para isso realizou-se uma pesquisa 
bibliográfica com a finalidade de se encontrar e selecionar indicadores aderentes ao 
processo de criação do conhecimento organizacional. Com base na pesquisa realizada foi 
elaborado um formulário de entrevistas semiestruturado  destinado aos gerentes de equipes 
da indústria de software com o objetivo de se avaliar os principais indicadores da criação do 
conhecimento organizacional. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Gestão do conhecimento; Indicadores; Práticas. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 
O conhecimento agregado ao trabalho gerou importantes impactos sobre os 

modelos de negócio e de gestão nas organizações nos últimos anos (REZENDE; 
PEREIRA; OLIVEIRA, 2016).Nesse contexto, o conhecimento tornou-se um ativo 
intangível fundamental e de grande valor para as organizações, principalmente, na 
busca por vantagem competitiva (NATALE; NEVES; CARVALHO, 2016). 

Devido a isso, muitas organizações precisaram adotar alguns processos 
visando a criação, utilização e a disseminação do conhecimento organizacional 
(DALKIR, 2011), considerando os conhecimentos explícitos e tácitos “escondidos 
através das experiências e insights das pessoas” (GOLDONI, 2007, p. 20). 

Nonaka e Takeuchi (2008) definem a GC como a capacidade que uma 
empresa tem em criar, codificar, armazenar, recuperar e disseminar o conhecimento 
organizacional e, ainda, incorporá-lo aos produtos e serviços. Souza; Amaral (2012) 
afirmam que a criação de novos produtos, serviços, processos e estratégias tem sido 
o grande diferencial para estabelecer vantagem competitiva entre uma empresa e as 
demais. 

Porém, por ser um ativo intangível e por estar em um ambiente muito 
complexo, o conhecimento é de difícil mensuração, gerando uma grande dificuldade 
em demonstrar os resultados obtidos (COSTA; SALGADO, 2016).  

Segundo Natale; Neves, Carvalho (2016) uma das maneiras de se avaliar a 
GC nas organizações é por meio da utilização de indicadores. Estes devem “ajudar a 
medir a distância entre a situação atual e a desejada”, buscando “retratar a realidade 
e os problemas organizacionais, baseados em uma visão e nos objetivos claros do 
que a empresa quer mudar (TEIXEIRA FILHO, 2002, p. 15). 

Goldoni (2007) destaca que a GC por ser um processo organizacional pode 
ser gerenciada e mensurada por meio de indicadores. Além disso, devido ao fato do 
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conhecimento ser incorporado aos processos da organização, os indicadores 
precisam ter um foco no aprendizado organizacional, individual e na produtividade 
(GOLDONI, 2007). 

Os indicadores podem ser utilizados nas mais diversas fases do processo, 
mostrando à organização que seus objetivos estão sendo atingidos, sendo dessa 
forma, indispensáveis.    

Por meio de pesquisa bibliográfica e exploratória, este trabalho se concentrou 
em propor um instrumento para pesquisa de campo acerca dos indicadores de GC 
para a criação do conhecimento na indústria de software, resultando na elaboração 
de um formulário semiestruturado. 

 
 

2  MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e exploratória, conforme sugere 
Lakatos (2010). A pesquisa bibliográfica foi realizada em bases de dados científicas 
online, devidamente qualificadas pela CAPES, visando ampliar o conhecimento do 
pesquisador sobre GC e indicadores de desempenho. 

Com base na pesquisa realizada, foi feita uma adaptação dos indicadores 
propostos por Mansfield; Gruewald (2013) e com a ajuda de um especialista em GC 
foram definidos subgrupos que possibilitam a mensuração do conhecimento 
organizacional na indústria de software. 

Foi adotada a escala de Likert (1932), onde o entrevistado deve apresentar, 
segundo suas experiências, o grau de importância do indicador. 

Destaca-se que o objetivo deste artigo é somente apresentar o formulário 
elaborado. Sua validação acontecerá em trabalhos de campo futuros. 

 
 

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os indicadores para a criação do conhecimento organizacional apresentados 
foram baseados em Mansfield; Grunewald (2013). Os subgrupos definidos foram:  

a) Indicadores para uma comunidade online de prática (CoP) ou fórum de 
partilha de conhecimento. Esses indicadores são voltados para medir a 
interação dos atores com as comunidades de prática (CoP), onde o seu 
principal objetivo é a disseminação do conhecimento entre os membros da 
comunidade deixando evidente a prática de compartilhamento do 
conhecimento, que segundo, Nonaka e Takeuchi (2008), é um dos 
principais fatores que possibilitam a criação do conhecimento; 

b) Indicadores para produtos de conhecimento. Esses indicadores enfatizam 
a criação e o compartilhamento de produtos de conhecimento, que podem 
ser textos, vídeos, artigos, manuais, ou qualquer informação que resulta 
no ato de aprender. Isso deixa evidente a prática de criação e 
compartilhamento do conhecimento; 

c) Indicadores para o desenvolvimento organizacional da capacidade de 
conhecimento de gestão. Esses indicadores evidenciam os incentivos que 
os colaboradores recebem da organização, para a aprendizagem e a 
disseminação de novos conhecimentos dentro da organização, deixando 
claro a aderência com as práticas de criação e compartilhamento de 
conhecimento. 
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A partir do formulário de entrevistas contendo esses subgrupos de 
indicadores, espera-se validar aqueles mais importantes a serem coletados e 
monitorados para que meçam a criação do conhecimento em empresas da indústria 
de software. 
 
4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Essa pesquisa propôs um formulário de entrevistas semi-estruturadas para 

uma pesquisa de campo que visa levantar os indicadores mais importantes para se 
mensurar a criação do conhecimento organizacional. Esse formulário será aplicado 
em uma pesquisa de campo com gestores de equipes de projetos em empresas da 
indústria de software.  

A medição do conhecimento organizacional é importante porque colabora 
com a GC que possibilita uma empresa gerenciar a criação, codificação, 
armazenamento, recuperação e disseminação do seu conhecimento e, ainda, 
incorporá-lo aos produtos e serviços. 
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ANEXO 2 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE  

MARINGÁ - UNICESUMAR 
  
 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
 
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 

Título da Pesquisa: INFLUÊNCIA  DAS  EMOÇÕES  POSITIVAS  NO  
COMPARTILHAMENTO  DO  CONHECIMENTO  NA  INDÚSTRIA  DE  SOFTWARE. 

 
Pesquisador: AMANDA FERRAREZI VIDOTTI 
 
Área Temática: 
 
Versão: 2 
 
CAAE: 70815617.9.0000.5539 
 
Instituição Proponente: Centro Universitário de Maringá - CESUMAR 
 
Patrocinador Principal:  Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

 
Número do Parecer: 2.271.848 
 
 
 
Apresentação do Projeto: 
 
A Gestão do Conhecimento é uma disciplina que propõe meios para uma organização 

capturar, estruturar e disseminar o conhecimento. Esse 
 
conhecimento pode ser desenvolvido no ambiente organizacional, partindo do 

indivíduo e sendo compartilhado em grupos. Para que o 
 
compartilhamento aconteça é necessário a criação de um ambiente “ba” propício para tal, 

mas esse mesmo ambiente não é suficiente para estimular 
 
tal compartilhamento, outras variáveis podem influenciar na interação dos indivíduos, uma 

delas pode ser as emoções positivas. Nesse sentido, o 
 
objetivo deste trabalho é propor a investigação da influência das emoções positivas no 

compartilhamento do conhecimento nos indivíduos da 
 
indústria de software. Para o desenvolvimento deste optou-se por uma pesquisa 

qualitativa, com procedimentos bibliográfico e exploratório. O 
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Continuação do Parecer: 2.271.848 

 
 

método utilizado para a coleta de dados é realizado por entrevistas e questionários 

elaborados pelos autores e aplicado em campo. A análise dos 
 
dados é interpretativa, envolvendo a sua classificação, categorização e tabulação dos dados. 
 

 

Objetivo da Pesquisa: 
 
O objetivo primário da pesquisa é compreender e debater a influência das emoções positivas no 

compartilhamento do conhecimento nos  

indivíduos que atuam nos níveis tático e operacional dentro de uma empresa da indústria de 
software. 
 

 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
 
De acordo com o exposto pelos pesquisadores: 
 
 
Riscos: 
 
As entrevistas realizadas serão sobre as tarefas executadas durante as horas de trabalho. Assim, 
a pesquisa não prevê risco aos participantes. 
 
Benefícios: 
 
Gestão da empresa será beneficiada com o resultado dos dados da pesquisa. 
 
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 
 
Trata-se de um importante pesquisa na área da gestão do conhecimento por pretender apresentar as 

emoções positivas, tais como alegria, contentamento, esperança e amor e a sua influência na forma como o 

conhecimento é compartilhado quando essas emoções estão internalizadas nos indivíduos. 

 
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
 
Todos os termos necessários par análise e parecer do referido Projeto forma apresentados e 

estão de acordo com a Resolução 466/2012 do CNS. 
 
Recomendações: 
 
Não há. 
 
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
 
Diante do Exposto o Projeto deve ser aprovado. 
 
Considerações Finais a critério do CEP: 
 
Projeto aprovado.  
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Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:  
Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

     

Informações 
Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO 01/09/2017 AMANDA Aceito 
do Projeto PROJETO_954151.pdf 14:00:21 FERRAREZI  

Outros Cronograma_novo.pdf 01/09/2017 AMANDA Aceito 
  09:43:10 FERRAREZI  

Outros Autorizacao_Local_da_coleta.pdf 01/09/2017 AMANDA Aceito 
  09:42:47 FERRAREZI  

Outros oficioparaencaminhamento.pdf 30/06/2017 AMANDA Aceito 
  14:15:11 FERRAREZI  

Outros instrumentodecoletadedados.pdf 30/06/2017 AMANDA Aceito 
  14:14:39 FERRAREZI  

Outros curriculodopesquisador.pdf 30/06/2017 AMANDA Aceito 
  14:13:31 FERRAREZI  

Projeto Detalhado / trabalhodetalhado.pdf 30/06/2017 AMANDA Aceito 
Brochura  14:12:45 FERRAREZI  
Investigador   VIDOTTI  

Folha de Rosto folhaderosto.pdf 30/06/2017 AMANDA Aceito 
  14:11:34 FERRAREZI  
 
Situação do Parecer:  
Aprovado 
 
Necessita Apreciação da CONEP:  
Não 
 

MARINGA, 13 de Setembro de 2017  
 

 

Assinado por:  
Nilce Marzolla Ideriha  

(Coordenador)  
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