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RESUMO
A economia mundial, competitiva e globalizada fez com que as organizações mudassem a forma de pensar, agir e de se
relacionar com as outras empresas, com os clientes e especialmente com os colaboradores. O foco que antes estava
nos recursos materiais e financeiros passa para a informação e conhecimento. Quanto maior o conhecimento de uma
organização, maior a capacidade competitiva. Conhecimentos que são criados, retidos, compartilhados e aplicados pelas
pessoas. O compartilhamento do conhecimento acontece através da interação das pessoas, seja de modo direto ou
indireto,  seja  com  ou  sem  o  uso  da  tecnologia.  Os  líderes,  pessoas  que  ocupam  lugar  privilegiado  dentro  das
organizações, entre outras funções, podem facilitar ou dificultar o compartilhamento do conhecimento. A comunicação,
elo de ligação entre quem compartilha o conhecimento e quem o recebe, é fundamental neste processo. Objetiva-se com
esta pesquisa bibliográfica, descrever e analisar como a liderança e a comunicação interferem no compartilhamento do
conhecimento.
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1. INTRODUÇÃO

Na economia atual, competitiva e globalizada, não é exagero afirmar que o conhecimento é o
recurso mais importante que uma organização pode e deve ter. Na visão de diversos pesquisadores,
entre eles Tuomi (2001), o modelo estático da antiga economia não tem mais espaço na era da
economia do conhecimento, exigindo das empresas uma postura voltada a negócios inovadores que
atenda  o  mercado  com  bens  e  serviços  novos  continuamente  para  ganhar  a  fidelidade  de
consumidores cada vez mais indefinidos quanto a preferências e desejos. Para atender o mercado e
serem  competitivas  as  organizações  precisam  estar  constantemente  processando  informações
internas e externas através de serviços tecnológicos de informação que integrem a comunicação
entre os atores envolvidos com reflexos na produção. Nesta linha, Crawford (1994, p. 15) afirma que,
“[...]  informação e conhecimento substituem os capitais físicos e financeiro, tornando-se uma das
maiores vantagens competitivas nos negócios; e a inteligência criadora constitui-se na riqueza da
nova sociedade”.

Terra, compra-se. Capital, se não tiver, empresta-se. Matéria prima, se precisar, importa-se.
Porém o conhecimento, que não é um produto pronto e acabado, exige pessoas. E não é qualquer
pessoa, qualquer mão de obra que está apta para ser protagonista nesta nova organização. Não é
apenas o saber fazer, mas como propõe Daza, (2003, p. 85), “é saber como criar novas formas de
fazer” e mais adiante, na mesma linha de raciocínio acrescenta, “[...] a pessoa em suas dimensões
emocionais,  cognitivas  e  espirituais,  e,  com  isso,  o  verdadeiro  potencial  para  criar  novo
conhecimento”. Portanto, conhecimento passa necessariamente pelo ser humano.

Como as empresas podem captar, ou adquirir  conhecimento? Existem diversos caminhos,
uns mais fáceis, outros mais difíceis, uns mais dispendiosos, outros nem tantos, uns com bases
tecnológicas avançadas, outros simples e diretos. Todos estes passam necessariamente pelo ser
humano e o que as empresas têm utilizado nos últimos anos, e com bons resultados, é o que a
Gestão do Conhecimento chama de compartilhamento. “O ato de criar,  reter,  transferir  e aplicar
conhecimento  depende da  interação social  entre  as  pessoas,  ou  seja,  do  compartilhamento  do
conhecimento”, (VASCONCELOS, 2013, p. 15).
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Davenport  e  Prusak  (1998)  afirmam  que  as  ferramentas  de  Gestão  do  Conhecimento
possuem  como  propósito  nortear  o  conhecimento  existente  na  mente  das  pessoas  e  nos
documentos corporativos,  de  forma a  torná-lo  disponível  a  toda  empresa.  É  impreterível  que  o
conhecimento  esteja  alcançável  dentro  da  organização para  que tenha reconhecido seu devido
valor.

Este processo de compartilhamento de conhecimento, na visão de Tonet e Paz (2006), é o
comportamento do indivíduo de repassar o que sabe a pessoas com quem trabalha e de receber
conhecimento  que  elas  possuem.  Portanto,  colaboradores  ou  empregados,  nas  suas  relações
diárias, desde que estimulados e em um ambiente que propicie esta interação, podem repassar uns
aos outros conhecimentos que possuem. A consequência esperada desse comportamento é que o
destinatário ou receptor assimile o conhecimento compartilhado pela fonte ou emissor.

Sendo assim, pode-se dizer que são objetos deste trabalho: a liderança e a comunicação
para o compartilhamento do conhecimento, essenciais para o crescimento e desenvolvimento das
empresas, mas difícil de ser concretizado, seja pela dificuldade de os seres humanos agirem com
gratuidade, isto é, sem interesse ou sem algum tipo de benefício,  seja pela falta de métodos e
processos ou mesmo pela falta de cultura institucional de partilha. 

Para atingir os objetivos propostos o capítulo “Revisão da literatura” aborda no seu primeiro
item  a  liderança,  suas  responsabilidades  e  influências  no  compartilhamento  do  conhecimento.
Destaca-se que o líder é a ponte entre as pessoas, o promotor do compartilhamento.

A comunicação,  com suas especificidades,  será  o  tema do segundo item.  Sintonia  entre
emissor  e  receptor;  linguagem comum entre ambos e ruídos serão destacados no processo do
compartilhamento do conhecimento.

No  terceiro  item  a  Gestão  do  Conhecimento,  especificamente  o  compartilhamento  do
conhecimento, será aprofundada. Compartilhamento nem sempre é fácil de ser conquistado, mas é
o grande diferencial  competitivo  das organizações e  passa necessariamente  pelas  lideranças e
liderados que sabem comunicar-se com qualidade, com ou sem o uso das tecnologias.

Esta  pesquisa  pretende  investigar  como  a  liderança  e  a  comunicação  interferem  no
compartilhamento  do  conhecimento.  Busca-se  através  da  pesquisa  bibliográfica  aprofundar  a
importância  do  compartilhamento  do  conhecimento  nas  organizações  para  gerar  mais  e  novos
conhecimentos. O compartilhamento do conhecimento para Buoro (2005),  é fundamental por ser
“responsável pela multiplicação, na organização, dos conhecimentos já existentes, por promover a
utilização dos mesmos e, indiretamente, também por estimular a criação de novos conhecimentos”
(BUORO, 2005, p. 7)

Espera-se, paralelamente, responder aos seguintes objetivos específicos:

-Conhecer os processos de “compartilhamento” do conhecimento;
-Analisar  a  importância  da  liderança  e  da  comunicação  no  compartilhamento  do
conhecimento;
-Fundamentar bibliograficamente a importância da “liderança” e da “comunicação” no
compartilhamento do conhecimento.
 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Para  o  compartilhamento  do  conhecimento  acontecer  dentro  das  organizações,  são
necessários diversos requisitos. Buoro (2005) identificou os que mais facilitam: transparência nos
processos;  plano  estruturado  de  desenvolvimento  profissional  dos  funcionários;  incentivo  e
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investimento em treinamento; valorização do processo de aprendizagem e do saber e a ampliação
dos contatos e interações formais ou informais. 

Para atingir os objetivos propostos nesta pesquisa bibliográfica, este Capítulo aborda, no seu
primeiro  item,  a  liderança,  suas  responsabilidades  e  influências  no  compartilhamento  do
conhecimento. Destaca-se que o líder é a ponte entre as pessoas, o promotor do compartilhamento.

A comunicação,  com suas especificidades,  será  o  tema do segundo item.  Sintonia  entre
emissor e receptor; linguagem comum entre ambos e ruídos serão destacados neste processo do
compartilhamento do conhecimento.

No  terceiro  item  deste  Capítulo  a  Gestão  do  Conhecimento,  especificamente  o
compartilhamento do conhecimento, será aprofundada. Compartilhamento nem sempre é fácil de ser
conquistado, mas é o grande diferencial competitivo das organizações e que passa necessariamente
pelas  lideranças  e  liderados  que  sabem comunicar-se  com qualidade,  com ou  sem o  uso  das
tecnologias.

2.1 LIDERANÇA

Por um bom tempo as empresas se preocuparam em compreender o indivíduo detentor do
conhecimento, mas isso, na visão de Klein (1998), não basta mais. É preciso que a organização seja
focalizada em conhecimento e que todos os seus esforços internos sejam de e para empresas
externas. Isto requer uma gestão que envolve pessoas, incentivos, tecnologias, processos e outros
elementos que precisam estar cuidadosamente ligados com as estratégias, cultura, capacidades e
recursos das empresas,  que podem variar de organização para organização. Este talvez seja o
grande desafio gerencial das empresas: “orquestrar a transformação de um material intelectual bruto
gerado por indivíduos em capital intelectual ” (KLEIN, 1998, p.3).

Este  equilíbrio  que  as  organizações  estão  buscando  pode  ser  encontrado  na  espiral  do
conhecimento  de Nonaka e  Takeuchi.  A  espiral  refere-se  a  diferentes  modos de  conversão do
conhecimento,  que ocorre  através  de  interações  entre  o  conhecimento  de um indivíduo,  que é
pessoal, específico do contexto e difícil de ser articulado, o conhecimento tácito, e o conhecimento
possível de ser transmitido por uma linguagem sistêmica e formal, que é o conhecimento explícito.
Este, por sua vez, é compartilhado nos níveis de grupo dentro e fora das organizações (NONAKA;
TAKEUCHI, 1997).

Portanto,  o  conhecimento  é  para  as  organizações um dos recursos mais  importantes  da
atualidade. “E é a liderança que irá fornecer à organização as direções e o apoio ao novo ambiente
de aprendizagem, com as novas regras e práticas organizacionais” (FIALHO, 2006, p. 50).

Klein  (1998)  afirma  que  todas  as  organizações  aprendem,  tenham  elas  escolhido  isso
conscientemente ou não, pois é um requisito fundamental para sua existência sustentada. Desta
forma ou elas promovem aprendizagem desenvolvendo capacitações de acordo com seus objetivos,
ou adquirem hábitos que muitas vezes depõem contra os objetivos. 

Para Angeloni (2008, p. 136) “o grande desafio para as organizações é compreender o que
significa aprendizagem, como ela ocorre no indivíduo e como se processa a transferência dessa
aprendizagem individual  para a organizacional”.  E além deste desafio  a  empresa precisar  estar
atenta para que o aprendizado individual e o conhecimento gerado a partir dele permaneçam na
empresa  e  sejam  incorporados  na  organização,  proporcionando  o  que  a  autora  chama  de
“aprendizagem organizacional”, que permanece na empresa mesmo quando o colaborador sai. Daza
(2003, p. 85) sugere o seguinte: 

Certamente  não  se  pode  pretender  que  todas  as  pessoas  de  uma  empresa  tenham  em
consonância,  as  aptidões  e  a  disposição  para  o  trabalho  construtivista  que  implica  a
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criatividade; contudo, as pessoas mudam e respondem em diferentes tempos aos estímulos de
participação que lhes são oferecidos. Dessa forma dar alento às atitudes proativas que vão ao
encontro da criatividade e da inovação deve ser um movimento contínuo, pensado para ser
aclimatado na cultura da organização. 

Desta forma, é relevante destacar o conceito definido por Senge (2006, p. 368) sobre o novo
papel da liderança nas organizações que aprendem: 

A nova visão da liderança nas organizações que aprendem é centrada em tarefas mais sutis e
mais  importantes.  Nas organizações que aprendem,  os  líderes  são  projetistas,  regentes  e
professores. Eles são responsáveis por construir  organizações onde as pessoas expandem
continuamente suas capacidades de entender complexidades, esclarecer visões, e aperfeiçoar
modelos mentais compartilhados, ou seja, eles são responsáveis pela aprendizagem. 

Neste entendimento é que Benis (2002) declara que a liderança se tornou o desenvolvimento
de relacionamentos com diversos tipos de pessoas para criar uma comunidade ou ambiente que
produza  riqueza,  neste  caso,  conhecimento.  E  nas  organizações,  a  liderança,  bem  como  o
compartilhamento do conhecimento, são também aprendidos e disseminados, em sua maior forma,
pelo exemplo. Bons líderes compartilham conhecimento e criam um ambiente propício para que
todos participem. Neste sentido, para o autor, a liderança nas organizações deve ser desenvolvida
por  várias  pessoas,  pois  a  complexidade  empresarial  é  acometida  por  diversas  e  rápidas
transformações, o que dificulta que o papel de líder seja desempenhado por uma única pessoa.

Para  Clegg  (2011,  p.  149),  “liderar  é  estar  à  frente  de  outros,  levá-los  aonde  eles  não
necessariamente  queiram  ir,  fazê-los  chegar  onde  necessitam  estar  e  motivá-los  a  superarem
qualquer temor ou ansiedade do que possam ter durante um processo”, porém esta liderança não
pode ocorrer de forma impositiva, isto é, apenas de maneira hierárquica. Não basta nomear um
colaborador como líder e esperar que os outros irão segui-los para onde a organização quer. “Os
líderes defendem valores que representam a vontade coletiva, do contrário, não seriam capazes de
mobilizar os liderados à ação” (LACOMBE, 2008, p. 349).
Ainda segundo Lancombe (2008, p. 349), “Liderar é conduzir um grupo de pessoas, influenciando
seus comportamentos e ações, para atingir objetivos e metas de interesse comum desse grupo, de
acordo com uma visão de futuro baseada num conjunto coerente de ideias e princípios”.  Conduzir
um grupo para uma nova aprendizagem que vai fazer com que ajam de acordo com esta nova visão,
é algo muito mais complexo do que uma aprendizagem individual,  pois não se trata apenas de
apenas  um  indivíduo,  mas  de  um  grande  conjunto  de  indivíduos  diferentes.  Embora  o  termo
aprendizagem continue  o  mesmo,  o  processo de  aprendizagem em grupo é  fundamentalmente
diferente, pois envolvem pessoas com motivações e competências diferentes, destaca Klein (1998).

Nonaka e Takeuchi (1997, 2008) defendem que cabe às altas lideranças dar a direção de
acordo com a visão e a estratégia da organização. Porém, acrescentam outra linha de líderes que,
segundo eles, devem atuar como elos entre a visão da alta gerência e a realidade da linha de frente
da  organização,  que  são  os  líderes,  ou  gerentes  médios.  Estes  teriam  o  importante  papel  de
orquestrar o processo tanto de criação como de disseminação do conhecimento nas organizações. 

Sem  esta  visão  e  sem  este  comprometimento  das  lideranças,  o  compartilhamento  do
conhecimento não ocorre, ou se ocorrer é de forma bastante reduzida. Segundo Rocha (2009, p.
33), “competem à liderança a adesão e o compromisso da alta gerência na implementação de uma
cultura de aprendizado centrada no cliente”. Por outro lado, líderes conscientes do papel que devem
desempenhar e da importância que o conhecimento tem para suas organizações,  desenvolvem
ações que mudam a maneira de agir dos colaboradores trazendo benefício para ambos, organização
e  trabalhadores  do  conhecimento.  Para  Bukowitz  e  Williams  (2002,  p.  185),  “quando  uma
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organização  constrói  uma  cultura  que  encoraja  realmente  os  indivíduos  a  compartilharem  o
conhecimento, as contribuições acontecem naturalmente”. 

Na visão de Vasconcelos (2013, p. 19), 

O caráter de influência da liderança é o entendimento de que a atuação dos líderes se dê como
ponto de ligação, ponte ou elo entre pessoas, estrutura, visão, cultura, conhecimento, enfim,
como intersecção entre todos os elementos presentes na vida de uma organização. Destaca-se
fortemente o  papel  de promotor  do compartilhamento e  da disseminação,  mas sublinha-se
muito menos o de controlador desse conhecimento.

Mas de que forma se dá esta condução? Como orquestrar tantas pessoas diferentes? Como
ser este ponto de ligação entre pessoas e interesses? Fialho (2006) pressupõe que para o líder
gerar este espírito de equipe e estímulo à aprendizagem contínua 

Precisa  também  saber  se  comunicar  de  forma  eficiente,  estabelecendo  uma  relação  de
parceria  com  sua  cadeia  de  valor,  ouvindo  e  dando  espaço  para  que  seus  clientes,
colaboradores e fornecedores possam participar do negócio de forma conjunta direcionando
suas  atividades  aos  objetivos  da  organização,  com  o  intuito  de  mantê-la  competitiva  na
economia do conhecimento globalizado. (FIALHO, 2006, p. 50)

Portanto, a comunicação é um dos principais instrumentos de trabalho que o líder deve utilizar
para alcançar os seus objetivos, que são os da organização e por isso merecem atenção especial.
Sendo assim, quanto melhor compreendida a relação entre a liderança e a comunicação, melhores
serão  os  resultados  na liderança  e,  consequentemente,  no  compartilhamento  do conhecimento.
Nesse sentido, a seção seguinte é dedicada à temática comunicação. 

2.2 COMUNICAÇÃO

As pessoas gastam boa parte do dia se comunicando: falando, ouvindo, escrevendo, lendo. E
no  ambiente  de  trabalho  não é  diferente.  Reuniões,  feedbacks,  novas  contratações,  análise  de
projetos,  resolver  problemas.  Enfim,  interagir  com os outros.  “A comunicação conecta  todas as
atividades organizacionais. É um jogo que todos nós aprendemos a jogar”, afirma Clegg (2011, p.
310).   A  comunicação  organizacional,  segundo  o  mesmo  autor,  “é  o  que  ocorre  quando  uma
organização procura comunicar sua lógica a vários públicos. Esses públicos podem ser funcionários,
clientes, investidores e assim por diante”. 

A  fascinação  pela  comunicação  é  muito  antiga  e  remonta  aos  filósofos  Gregos,  que
enfatizavam a importância da retórica como uma disciplina distinta. É um instrumento tão poderoso a
serviço da humanidade que utilizada de maneira errada pode iniciar uma guerra ou provocar muitos
estragos, mas quando bem utilizada tem o poder de fazer acordos de paz e grandes transformações
na vida das pessoas e do planeta. Lacombe (2008) afirma que  boa parte de nossos problemas
resulta de comunicação inadequada, inoportuna ou falha. O autor explica porque isto ocorre:

As distorções devem-se, principalmente, ao fato de que é necessário que o emissor codifique
seu pensamento em palavras que transmita sua mensagem sob forma codificada de palavras e
que o receptor decodifique essas palavras em novo pensamento,  fazendo com que, nessa
codificação  e  decodificação,  ocorram distorções  relativamente  fortes.  Além disso,  existe  o
ruído, que é tudo aquilo que não faz parte nem do emissor nem do receptor, mas interfere na
mensagem distorcendo-a. (LACOMBE, 2008, p. 210)

Esta mesma visão é compartilhada por outros autores como Tonet (2006), o qual afirma que
para ocorrer o compartilhamento do conhecimento há necessidade de existir uma linguagem comum
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entre as pessoas que atuam na organização. Isto ocorre porque muitas vezes o conhecimento a ser
compartilhado envolve vocabulário inovador para os receptores, ou envolve termos que acabam
sendo decodificados de forma diferente daquela pretendida pelo emissor. Sveiby (1998, p. 49) afirma
que “o significado que uma pessoa expressa nunca é o mesmo que aquele gerado na mente da
pessoa que o recebe”. Pode ocorrer também que o próprio emissor tenha dificuldades em traduzir
em palavras o conhecimento que deseja compartilhar com os demais, e até mesmo que não tenha
palavras adequadas para isso, ressalta Tonet (2006).

Stoner (2010, p. 388) admite que “a comunicação tem sido caracterizada como o sangue vital
de  uma  organização,  e  a  falta  de  comunicação  tem  causado  o  equivalente  a  uma  doença
cardiovascular em uma organização”.  É fato que a comunicação tem se tornado cada dia  mais
complexa, seja pela rapidez das informações que chegam a cada milésimos de segundo, pelo uso
de muitas tecnologias, pela diversidade de culturas, opiniões e entendimentos, ou por quesitos que
precisam ser absorvidos e trabalhados pelas lideranças dentro das organizações. “Resumindo, a
comunicação é um fator muito mais complexo hoje do que foi há 25 anos atrás” (STONER, 2010,
p.389).

Segundo Reis, “quando nos referimos ao processo de comunicação nas organizações, temos
em mente todos os elementos básicos que dele fazem parte. No entanto não podemos deixar de
considerar o aspecto relacional que envolve todo o processo” (REIS, 2005, p. 103). Ainda segundo
esse autor, 

pelo fato desses elementos estarem inseridos num determinado contexto social, condicionados
ao universo cognitivo de cada pessoa que emite ou recebe mensagem e a todo um conjunto de
fatores internos e externos,  todo o processo de comunicação na organização sofre muitas
interferências.  Tamanha  é  a  complexidade  do  processo  que  se  torna  difícil  até  mesmo
diagnosticá-lo, dando o volume e os diferentes tipos de comunicações existentes. (REIS, 2005,
p. 103)

Lopes e Cadinelli  (2016, p.10) avançam um pouco mais nesta questão e reforçam que é
preciso “entender que as pessoas têm seus canais de comunicação preferenciais com os quais se
entendem melhor com o mundo”. Nesse sentido, as organizações precisam estar atentas para estas
percepções significativas, como sons, cores, melodias, formas:

A diversidade de canais, quando bem observada e utilizada, pode se transformar na prática,
em cores mais harmoniosas nos ambientes e em publicações empresariais atraentes; setores
bem constituídos e distribuídos; posicionamentos mais agradáveis e respeitosos; atendimento
acolhedor; apelos emocionais bem dosados. (LOPES; CADINELLI, 2016, p. 10) 

Ainda segundo os mesmos autores, “precisamos estabelecer novos olhares que avancem e
se constituam para além do simples comunicar” (LOPES; CADINELLI, 2016, p. 10). Caso contrário a
comunicação, quando acontece é de forma inadequada. Para Scheinpflug (2007), a qualidade da
comunicação pode ser afetada negativamente por barreiras físicas e psicológicas, e melhorada com
o uso de técnicas e boa liderança. 

Pessoni e Portugal (2011) ressaltam, por sua vez, que a importância da participação ativa dos
colaboradores no processo de comunicação das organizações está articulada com as ferramentas
que estiverem à disposição do colaborador. Estas ferramentas, se bem utilizadas, podem contribuir
para estreitar seu relacionamento com a organização e com os demais colaboradores, valorizando-o
cada vez mais, não apenas como um receptor de informações, mas como um receptor-produtor de
informação.
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A comunicação, de acordo com Dazzi e Pereira (2002), pode ser vista como a responsável
pela disseminação das informações e conhecimentos, pois as mensagens percorrem a organização
através dos significados comuns que são produzidos. A gestão do conhecimento amplia de forma
significativa  a  importância  de  uma  comunicação  assertiva,  pois  quanto  mais  conhecimento  é
partilhado, maior e melhor deve ser a comunicação nas organizações. Esta comunicação não se dá
apenas pelos canais formais escritos, mas pela troca de conhecimentos tácitos que dependem em
grande parte das comunicações olho-no-olho.

Neste cenário de competitividade e busca pela permanência ou sobrevivência no mercado,
compartilhar conhecimento entre líderes e liderados tem sido a porta principal do sucesso ou do
fracasso e a comunicação entre eles é a chave que abre ou fecha a porta deste caminho. “A forma
pela  qual  a  mensagem  é  projeta  e  recebida  é  tão  importante  quanto  o  conteúdo  que  possui”
(CLEGG, 2011, p. 315). E compartilhamento do conhecimento será abordado no próximo item, tendo
como premissas, a liderança e comunicação.

2.3 COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO

Para Nonaka e Takeuchi (1997), a constatação de que o conhecimento é o novo recurso
competitivo atingiu o ocidente como um relâmpago, isto é, pegou as empresas despreparadas e
desprevenidas para os atos de criar,  reter,  transferir  e aplicar conhecimento.  Um dos caminhos
possíveis  para  as  organizações  não  perderem  o  compasso  da  competitividade  é  comprar  o
conhecimento, o que nem sempre é fácil, ou acessível. Achar o que se encaixe na necessidade ou
na  realidade  financeira  que a  empresa  está  disposta  a  pagar  é  uma das possibilidades.  Outro
caminho é assumir uma nova postura frente ao desafio lançado e partir para o compartilhamento do
conhecimento entre os próprios integrantes da organização. 

As organizações que aceitam o desafio de propor o compartilhamento do conhecimento como
caminho de crescimento ou de permanência no mercado precisam mudar a maneira que trabalham
com o tema e muitas vezes até mesmo a cultura organizacional. Para Fialho (2006, p. 103) “não
basta integrar o conhecimento, é preciso estabelecer uma postura de “aprender a aprender”, para
que a organização possa inovar  e  se desenvolver  continuamente”.  Isto  requer  necessariamente
treinamento e desenvolvimento constante das habilidades dos indivíduos.  Para tanto é preciso a
prática constante dos quatro pilares do conhecimento,  idealizado por  Delors (2001):  aprender  a
conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos, aprender a ser.

Segundo Fialho (2006, p.103), 

Uma  organização  que  aprende  é  habilidosa  na  criação,  aquisição  e  disseminação  de
conhecimento  e  na modificação do seu comportamento para refletir  o  novo  conhecimento.
Somente  quando  tivermos  uma  compreensão  clara  do  processo  de  transferência  entre  a
aprendizagem  individual  e  organizacional  poderemos  gerenciar  ativamente  o  processo  de
aprendizagem. 

Vasconcelos (2013) trata desta questão como uma cultura de interação social em que ocorre
a troca de conhecimentos, experiências e habilidades e que acontecem por meio de duas situações:
1) querer ensinar, ou seja, a vontade da pessoa de comunicar-se ativamente com seus colegas,
doando conhecimento de forma prazerosa pensando em ajudar os outros; e 2) querer aprender, ou
seja,  a  disposição para  aprender  com os outros,  consultando-os ativamente  e assim colecionar
conhecimentos. Isto se aproxima de compartilhamento do conhecimento quando Tonet e Paz (2006,
p.76) o definem como 
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o comportamento do indivíduo de repassar o que sabe as pessoas com quem trabalha e de
receber o conhecimento que elas possuem. A consequência esperada desse comportamento é
que o destinatário ou receptor assimile o conhecimento compartilhado pela fonte ou emissor. 

Davenport (1998) define o compartilhamento da informação como o ato voluntário de colocar
as informações à disposição dos outros. Este autor esclarece o ato de compartilhar da seguinte
maneira:

Compartilhar não deve ser confundido com relatar, uma troca involuntária de informação de
maneira rotineira ou estimulada. O vocabulário compartilhamento implica vontade. Aquele que
compartilha pode passar a informação adiante, mas não é obrigado a isso. (DAVENPORT,
1998, p. 115)

Para Ferreira, Li e Serra (2010) o compartilhamento do conhecimento está ligado diretamente
com a cultura organizacional, da forma como a empresa se organiza e do alinhamento entre esta
organização  e  suas  estratégias.  Outro  fator  importante  é  o  sistema  de  recompensas  que  a
organização  pratica.  A  inovação  depende  da  interação  dos  atores  envolvidos  no  processo  de
geração, uso e compartilhamento do conhecimento, que não pode ser apenas um desafio para os
gestores e sim de todos os envolvidos, pois este é o principal objetivo do compartilhamento: que não
fique concentrado em apenas algumas pessoas. 

Bukowitz e Williams (2002, p. 206) comentam que “em geral as pessoas só compartilham o
seu conhecimento se acharem que isso lhes trará algum benefício,  embora a sua definição de
benefício  varie  enormemente”.  De  acordo  com Cunha  e  Ferreira  (2011),  alguns  fatores  podem
facilitar o compartilhamento do conhecimento, entre eles a seleção das pessoas, especialmente os
coordenadores, que aqui poderiam ser chamados de líderes, e que comporão as equipes; Apoio da
organização,  cronogramas  de  visitas  e  viagens,  reuniões  e  outras  atividades  que  motivem  os
participantes a se relacionarem entre si e entre as equipes são outros fatores colaborativos. 

Porém,  os  mesmos autores  destacam que  resistência  à  mudança,  fluxo  unidirecional  de
conhecimento  e  falta  de  valorização  do  conhecimento  nas  pessoas,  podem  ser  barreiras  do
compartilhamento do conhecimento. Muitas pessoas ainda possuem a visão de que a posse de
conhecimento  significa  mais  poder  de  quem  o  detém  e  isso  gera  uma  predisposição  em  não
compartilhar,  é  o  que  Buoro  (2005)  percebeu  em  sua  pesquisa.  Ichijo  (2008)  destaca  quatro
barreiras que são fatores de inibição do compartilhamento do conhecimento: necessidade de uma
linguagem comum; as histórias organizacionais; os procedimentos existentes e os paradigmas da
organização. 

Sobre  as  possíveis  barreiras  existentes  no  compartilhamento  do  conhecimento,  Kurtz,
Forcellini e Varvakis (2014) acrescentam outros fatores: baixa confiabilidade, baixa capacidade de
retenção de conhecimento, baixa capacidade de absorção de conhecimento, relutância em aceitar o
novo e o receio de, ao compartilhar conhecimento, perder espaço e importância.

Ainda  segundo  Angeloni  (2008)  um dos  grandes  desafios  da  gestão  do  conhecimento  é
promover o compartilhamento que não é encontrado nos manuais, nos relatórios, nas pesquisas.
Para Dalkir (2011, p. 125), “uma vez que o conhecimento foi capturado e codificado, ele precisa ser
partilhado  por  toda  a  organização”.  Para  este  problema,  ela  aponta  um  caminho:  recorrer
diretamente às outras pessoas, detentoras do conhecimento.

Para Dalkir (2011, p.126),
  

Os trabalhadores do conhecimento normalmente gastam um terço de seu tempo procurando
informações  e  ajudando  os  seus  colegas  a  fazerem  o  mesmo.  Um  trabalhador  do
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conhecimento é cinco vezes mais propenso a recorrer a outra pessoa em vez de uma fonte
interpessoal tal como uma base de dados de conhecimento ou a gestão de informações.

Estas práticas formais e informais de compartilhamento de conhecimento são importantes
para as organizações e precisam ser cada vez mais estimuladas. No entanto, a organização e os
seus integrantes não podem depender somente de conversas casuais e de encontros locais quando
necessitarem obter conhecimento, como afirma Angeloni (2008). Ainda segundo a mesma autora, é
necessário que as ferramentas tecnológicas integrem o compartilhamento formal do conhecimento. 

Dalkir  (2011)  vê  no  uso  da  tecnologia  uma  saída  interessante,  quando  diz  que  é  muito
provável  o  aumento  da  criatividade  e  pensamento  original  dos  trabalhadores  do  conhecimento
quando tiverem mais tempo para pensar, ao invés de gastarem tempo procurando as informações já
existentes. 

3 CONCLUSÃO

Com  ou  sem  o  uso  da  tecnologia,  com  ou  sem  muitos  recursos,  faz-se  necessária  as
organizações investirem e incentivarem o compartilhamento do conhecimento.

Quando começar?  Para  as  organizações que querem se manter  no  mercado ou querem
aumentar sua participação a resposta é agora. Pois se esperar, pode ser tarde.  E qual o melhor
lugar para começar?  Para Bukowitz e Williams (2002) o lugar ideal dentro de uma empresa para se
começar  o  compartilhamento  é  em  um  grupo  onde  o  conhecimento  compartilhado  beneficia  a
organização como um todo, de forma rápida e sem interferir no espirito competitivo que a empresa
deve ter. 

Portanto é preciso começar. A atuação do líder e a utilização da tecnologia, aliados com uma
comunicação eficiente e assertiva, são recursos que podem ser utilizados para criar um ambiente
propício para o compartilhamento do conhecimento. Compartilhamento este que já é indispensável
para a perpetuação das organizações neste mercado atual tão competitivo. 
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