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RESUMO 
 

O objetivo trabalho em questão foi estruturar uma pesquisa sobre a compreensão da percepção do 
Compartilhamento do Conhecimento nas atividades da Área Feminina da Associação Ministerial da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia. Esta proposta de estudo está embasada nas seguintes contribuições teóricas: na 
visão de Dalkir (2011), quanto a inovação proporcionada pela Gestão do Conhecimento, assim como a forma 
que esse conhecimento é identificado, compartilhado e mantido; no reconhecimento das inúmeras mudanças 
que ocorreram na sociedade, apresentadas por Davenport e Prusak (1998); o entendimento que o ser humano 
é único (DAVENPORT; PRUSAK, 1998; MELO, 2003), e que o conhecimento é agregador de valor (ORTIZ; 
BARAGAÑO; SARRIEGUI, 2003); que os fatores de motivação, ambiente e práticas para promover o 
compartilhamento deste conhecimento, assim como nos fatores inibidores (DOROW, 2017). A proposta foi 
feita para ser elaborada em forma de amostragem, das 120 mulheres que compõem a organização, na faixa 
etária de 18 a 30 anos de idade, através de questionários, entrevistas e repositório documental. Espera-se, 
com a proposta levantada, incentivar o debate acadêmico sobre esse assunto, além de proporcionar material 
para que a comunidade, baseada no modelo da AFAM, vislumbre possiblidades de compartilhamento do 
conhecimento. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Gestão do Conhecimento; Compartilhamento do Conhecimento; Empoderamento; 
Associação. 

 

1  INTRODUÇÃO 
 

O interesse pelas organizações em utilizar a Gestão do Conhecimento (GC) surgiu 
a partir do momento que a inovação passou a fazer parte do repertório organizacional 
(DALKIR, 2011). As mudanças sociais, tecnológicas, econômicas e políticas começam a 
valorizar o conhecimento, pois este é o que traz vantagens competitivas (DAVENPORT; 
PRUSAK, 1998). O trabalho manual perde espaço para o trabalho intelectual. O capital 
intelectual (STEWART, 1998), fruto do conhecimento do indivíduo, portanto algo que está 
em sua mente (DAVENPORT; PRUSAK, 1998b), é composto de experiências únicas 
vividas por este (MELO, 2003).  

O conhecimento tácito, que é intangível (SVEIBY,1998), difícil de ser mensurado, 
transferido, codificado e até copiado, torna-se o conhecimento de maior importância 
(NONAKA; TAKEUCHI, 1995; CHOO, 2003), proporcionando ao indivíduo um diferencial 
por meio do que possui armazenado em sua bagagem cultural e intelectual e é esse tipo 
de conhecimento que garantirá as organizações à inovação, que não está armazenada em 
nenhum registro tecnológico ou mesmo em repositórios. A GC é incorporada então, como 
uma ferramenta na identificação, compartilhamento e manutenção do conhecimento 
produzido (DALKIR, 2011), possibilitando novos conhecimentos e transformando o 
conhecimento individual em conhecimento organizacional e coletivo  (MARTELO-
LANDROGUEZ; CEPEDA-CARRIÓN, 2016). Ao implantar a GC, a organização passa a ser 
mais inteligente (WIIG, 1997).  
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Esta estrutura da qual a GC está envolta, gera dinamismo, no qual, o conhecimento 
organizacional flui de uma etapa para outra de forma cíclica e fundamentalmente, gerando 
valor (ORTIZ; BARAGAÑO; SARRIEGUI, 2003). O conhecimento passa por processos de 
captura (criar, recuperar), compartilhamento (disseminar) e aplicação (utilizar) para agregar 
e gerar valor na organização (DALKIR, 2011). Dentro destes processos, o 
Compartilhamento do Conhecimento (CC) é a pedra angular (KHARABSHEH, 2007; 
GUPTA; GOVINDARAJAN, 2000) que “permite o crescimento do conhecimento pois 
proporciona que as organizações possam explorar e capitalizar os recursos baseados no 
conhecimento para a melhoria do desempenho organizacional” (DOROW, 2017, p. 27). 
Desta forma, estudos que descrevam a dinâmica do CC, podem contribuir para que as 
organizações prosperem e se beneficiem dos referenciais apresentados. Neste sentido, 
esta pesquisa pode contribuir para o meio acadêmico visto a escassez de materiais 
referente ao tema CC projetado em Associações Femininas, algo através de consultas nas 
principais bases de dados disponíveis, tais como a Capes e a Scielo. 

Assim, este estudo foca-se na Área Feminina da Associação Ministerial (AFAM), 
associação pertencente a Igreja Adventista do Sétimo Dia e composta por um público 
feminino, que tem como objetivo o desenvolvimento intelectual pessoal (AREA FEMININA 
DA ASSOCIAÇÃO MINISTERIAL, 2012), tendo em seu cerne atividades focadas no 
conhecimento.  

O aperfeiçoamento do conhecimento e a eficiência presente na rotina da vida diária 
(DE LONG; FAHEY, 2000) não pode ser alcançado, sem que haja um processo de 
melhoria. Por este ângulo, a compreensão de como compartilhar conhecimento tácito na 
AFAM, permite desenvolver estratégias próprias a esse tipo de CC. Neste sentido, este 
trabalho pode ajudar a simplificar conceitos teóricos, tidos até como complexos, pois não 
há material específico de GC sobre a AFAM. Além disso, a estrutura organizacional da 
AFAM, permite uma análise de como o conhecimento individual, pode ser compartilhado 
entre as participantes, sendo elas líderes ou aspirantes a líderes, e como esta troca 
proporciona agilidade na tomada de decisão, mais eficácia nas atividades desenvolvidas 
pela AFAM.  

Desta forma, entende-se que há motivadores existentes na AFAM para que o CC 
seja eficaz, como há também os fatores inibidores que estagnam o conhecimento, assim 
como existem as práticas efetivas de GC que auxiliam no processo e no ambiente 
organizacional que potencializa o CC. Desta forma, diante dos fatores inibidores e visando 
potencializar o conhecimento individual e coletivo, torna-se necessário que estratégias de 
CC e via a GC, sejam elas organizadas.  

Dada a importância do CC para melhorar o desempenho organizacional, para 
estabelecer estratégias eficazes, agregar valor e com o intuito de reduzir as lacunas até 
aqui apresentadas, este trabalho busca responder a seguinte problemática da pesquisa:   
Como ocorre o compartilhamento do conhecimento nas atividades da Área Feminina da 
Associação Ministerial da Igreja Adventista do Sétimo Dia a partir da percepção de suas 
participantes? 

 
2  DESENVOLVIMENTO  

 
As pessoas são a fonte do conhecimento. Dessa forma, este Estudo de Caso 

(MARTINS, 2008) estará focado no compartilhar do conhecimento. O público que será 
sujeito desse estudo é composto por mulheres frequentadoras da AFAM, sendo a pesquisa 
dividida em questionários, para um nicho, e entrevistas para outras, além da observação 
participante da pesquisadora em eventos oportunizados pela entidade (YIN, 2005; 
EISENHARDT, 1989; BRYMAN, 2008).  
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Em um breve perfil da amostra é possível destacar que são mulheres na faixa etária 
de 18 a 30 anos, simpatizantes da Igreja Adventista do Sétimo Dia e que buscam 
desenvolver habilidades para num futuro próximo, exercer cargos de liderança.  

Os procedimentos a serem desenvolvidos e os instrumentos para a coleta e análise 
dos dados neste Estudo de Caso serão: 

 
Quadro 1:  Metodologia da pesquisa. 

Objetivos Específicos Procedimentos Metodológicos 

1. Revisar os principais conceitos de 
Gestão do conhecimento e de outras 
definições relativas a temática em 
estudo. 

• Revisão sistemática da literatura por meio 
de um protocolo a ser selecionado 

2. Compreender a estrutura e o 
funcionamento da AFAM. 

• Construção de roteiro para a análise dos 
documentos da AFAM 

• Seleção e aplicação de questionário 
sobre GC validado 

3. Evidenciar o compartilhamento do 
conhecimento nas atividades da 
AFAM. 

• Desenvolvimento de roteiro de entrevista 

• Realização de entrevista semiestruturada 

4. Analisar como ocorre o 
compartilhamento do conhecimento 
na AFAM. 

• Análise dos documentos da AFAM  

• Analise estatística dos questionários 

• Analise de conteúdo das entrevistas 

5. Apresentar novas propostas de 
compartilhamento do conhecimento 
na AFAM. 

• Escrita final do trabalho 

Fonte: a pesquisadora 
 

Os resultados que se pretende atingir com esse trabalho, estão relacionados a suprir 
a necessidade do meio acadêmico quanto ao estudo de GC atrelado a entidade AFAM, 
compreendendo como esses conceitos são percebidos pelas frequentadoras, e após 
efetuar uma avalição, propor novos meios de CC ao processo da entidade. 

 
3  CONCLUSÃO 
 
 A pesquisa está em sua fase inicial o que não nos permite chegar uma conclusão 
final. Porém, com os dados coletados até o momento da elaboração deste resumo, via 
pesquisa documental, observa-se que a AFAM proporciona um campo vasto de pesquisa 
no que tange a GC, de forma mais específica quanto ao seu método de trabalho, no qual, 
pode-se averiguar que o CC perpassa as mais diversificadas atividades promovidas pela 
organização, não excluindo possibilidades de melhoria.  
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