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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 o conhecimento. Quanto 
maior o conhecimento de uma organização, maior a capacidade competitiva. 
Conhecimentos 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. O problema da pesquisa é investigar em 
escolas privadas como a liderança e a comunicação interferem no compartilhamento 
do conhecimento e são objetos deste trabalho: a liderança e a comunicação para o 
compartilhamento do conhecimento a partir de estudo de multicasos em 
organizações educacionais de ensino básico. Objetiva-se nesta pesquisa apresentar 
propostas às organizações educacionais para a criação de cultura organizacional de 
compartilhamento do conhecimento através da liderança e comunicação. Para tanto 
o questionário utilizado propôs quinze questões e foi aplicado em treze instituições 
de ensino regular, com mais de 500 alunos, filiadas ao Sindicato dos 
Estabelecimentos Particulares de Ensino do Noroeste de Estado do Paraná - 
SINEPE/NORPR, nos três níveis de maior hierarquia: direção, coordenação e 
assistentes. A aplicação do questionário e a tabulação das respostas foram feitas na 
plataforma qualtrics e os resultados apresentados em gráficos. Os resultados 
revelam que o compartilhamento do conhecimento acontece nas instituições de 
ensino pesquisadas, pois existe a cultura organizacional do compartilhamento. As 
lideranças facilitam o compartilhamento do conhecimento e a linguagem é 
adequada. O compartilhamento do conhecimento acontece em todos os níveis 
hierárquicos, tanto de maneira formal como informal. Reunião dos gestores com 
suas equipes é a forma mais utilizada no compartilhamento do conhecimento. As 
pessoas gostam de compartilhar o que sabem e se sentem prestigiadas quando são 
procuradas para compartilharem o que sabem. As ferramentas tecnológicas facilitam 
o compartilhamento do conhecimento e o email é a ferramenta mais utilizada.  
 
PALAVRAS-CHAVES: Liderança; Comunicação; Compartilhamento do 
conhecimento; Gestão Escolar. 
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ABSTRACT  

 

 

 

The competitive and globalized world economy made all organization change their 
way of thinking, acting and relating to other companies, clients and, especially, 
employees. The focus, which once was material and financial resources, has now 
become information and knowledge. The more knowledge there is in an organization, 
the greater its competitive capability. Knowledge is created, retained, shared and 
applied by people. The sharing of knowledge happens through social interaction, 
whether by indirect or direct means, with or without the use of technology. Leaders, 
people who occupy a privileged position inside organizations, among other functions, 
can ease or hinder the sharing of knowledge. Communication, the link between those 
who share knowledge and those who receive it, is fundamental in this process. The 
problem studied in this research is: how leadership and communication interfere in 
the sharing of knowledge; thus, the objects of this study are: leadership and 
communication for the sharing of knowledge from the analysis of multi-cases in 
educational organizations of primary education. This research aims at presenting 
proposals to educational organizations for the creation of an organizational culture of 
sharing of knowledge through leadership and communication.  In order to achieve 
this purpose, a 15-question quiz was applied to the three level of higher hierarchy in 
thirteen institutions of regular education, with over 500 students and affiliated 
to Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Noroeste do Estado do 
Paraná – SINEPE/NORPR: direction, coordination and assistants. The application of 
the questionnaire and the tabulation of the answers were made in the qualtrics 
platform and the results were presented in graphics. The results found reveal that the 
sharing of knowledge happens in the researched institutions because there is the 
organizational culture of sharing. The leaders ease the sharing of knowledge and the 
language used is appropriate. The sharing of knowledge happens at every hierarchic 
level, in formal and informal ways. The most common way of sharing knowledge is 
through meetings between managers and their teams. People like sharing what they 
know and they feel recognized when searched for sharing what they know. The 
technological tools ease the sharing of knowledge, and the e-mail is the most used 
tool.  
 
KEYWORDS: Leadership; Communication; Sharing of knowledge; School 
Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No cenário em que se encontram as organizações, competitivo e globalizado, 

não é exagero afirmar que o conhecimento é o recurso mais importante que elas 

podem e devem ter. Na visão de diversos pesquisadores, entre eles Toumi (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 por meio 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, toma-se emprestado. 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 a 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, possui, 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. Para Vasconcelos (2013), o 

compartilhamento e os demais processos da gestão do conhecimento dependem da 

interação das pessoas. 
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O processo de compartilhamento de conhecimento, na visão de Tonet e Paz 

(2006), diz respeito ao 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 detém. A consequência esperada desse comportamento 

é que o destinatário ou receptor assimile o conhecimento compartilhado pela fonte 

ou emissor. Buoro (2005) identificou alguns requisitos que mais facilitam o 

compartilhamento: transparência nos processos; plano estruturado de 

desenvolvimento profissional dos funcionários; incentivo e investimento em 

treinamento; valorização do processo de aprendizagem e do saber e a ampliação 

dos contatos e interações formais ou informais.  

A liderança e a comunicação para o compartilhamento do conhecimento são 

fatores para o crescimento e desenvolvimento das empresas, mas difícil de serem 

concretizados, 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.  

Desta forma, o problema que norteia esta pesquisa é: como a liderança e a 

comunicação interferem no compartilhamento do conhecimento? 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.2 Objetivo Geral 

 

Apresentar propostas às organizações de educação básica para a criação de 

cultura organizacional de compartilhamento do conhecimento através da liderança e 

comunicação. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

a) Analisar a importância da liderança e da comunicação no processo de 

compartilhamento do conhecimento. 
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b) Investigar o processo de compartilhamento do conhecimento sob o 

foco da liderança e comunicação em colégios particulares filiados ao 

SINEPE/NORPR com mais de 500 alunos. 

c) Apresentar propostas de compartilhamento de conhecimento, 

alicerçado em comunicação e liderança, para os colégios pesquisados. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

  

A principal contribuição desta dissertação é a apresentação de propostas às 

organizações educacionais para a criação de uma cultura organizacional de 

compartilhamento do conhecimento através da liderança e comunicação, para que 

estas empresas cresçam ou permaneçam no mercado nos próximos anos. Apesar 

de existirem muitas pesquisas e bibliografias, a Gestão do Conhecimento, na qual o 

compartilhamento do conhecimento está inserido, é uma área bastante nova e 

requer mais pesquisadores e profissionais que se interessem pelo tema e que 

consigam entregar o resultado que as organizações estão projetando dentro de seus 

planejamentos estratégicos.  

Como contribuição para a sociedade, esta pesquisa possibilitará aos gestores 

das organizações de educação, novos conhecimentos no que tange ao 

compartilhamento do conhecimento com ênfase em comunicação e liderança. Desta 

forma, gestores mais capacitados devolverão aos alunos, familiares e comunidade 

escolar um serviço mais qualificado, humano e científico. 

Justifica-se a realização desta pesquisa tendo em vista que se busca 

aprofundar a importância do compartilhamento do conhecimento nas organizações 

para gerar mais e novos conhecimentos. O compartilhamento do conhecimento, 

para Buoro (2005, p. 7), 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”.  

O compartilhamento do conhecimento nas organizações educacionais, que 

acontece através das relações interpessoais, ocorre de maneira mais profícua 

quando existe comunicação eficiente e liderança. Algumas instituições utilizam 

ferramentas tecnológicas para auxiliar ou dar maior velocidade para o 

compartilhamento, porém elas são apenas a ponte entre as pessoas criadoras e 

detentoras do conhecimento e as outras pessoas da organização. 
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A tecnologia é o meio e o conhecimento é o capital. Este capital é o que 

precisa ser transformado em mensagem e depois disseminado para toda a 

organização através da comunicação. Para a comunicação acontecer, é preciso que 

a mensagem, neste caso o conhecimento, passe do emissor ao receptor sem 

“ruídos” e que ambos estejam na mesma sintonia. 

Os líderes, por sua vez, são a ligação entre o que precisa ser dito e ouvido, 

neste caso, compartilhado. Bons líderes, cientes da importância do 

compartilhamento do conhecimento e apoiados pela cultura organizacional, podem 

transformar a vida e o trabalho dos seus liderados, bem como o destino de uma 

organização. 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

Salienta-se que esta pesquisa, pela abordagem do problema é quantitativa. 

Quanto aos objetivos propostos é exploratória e explicativa. E no que tange ao 

procedimento técnico, ou modalidade, é uma pesquisa bibliográfica com aplicação 

de questionário e estudo de multicasos.  

De acordo com Marconi e Lakatos (2010, p. 166) a pesquisa bibliográfica 

“abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema estudado”, porém, 

ainda de acordo com as autoras, “não é mera repetição do que já foi dito ou escrito 

sobre um certo assunto, mas propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou 

abordagem, chegando a conclusões inovadoras”. Para Gil (2010, p. 30), “a principal 

vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a 

cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia 

pesquisar diretamente”. 

Ainda segundo Gil (2010), praticamente toda pesquisa acadêmica requer um 

momento de pesquisa bibliográfica, tanto é que, na maioria das teses e 

dissertações, existe um capítulo de revisão bibliográfica, tendo como principal 

objetivo a fundamentação teórica do trabalho. 

Nesta pesquisa, o instrumento utilizado para a coleta de dados foi o 

questionário (Apêndice A), que de acordo com Marconi e Lakatos (2010, p. 184), 

deve ser “constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser 

respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador”. 
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 Este instrumento foi composto de quinze perguntas, sendo que dez 

perguntas tiveram apenas uma opção de resposta entre as possíveis apresentadas 

e cinco foram de múltipla escolha, ou seja, com a possibilidade de até três 

respostas. Duas perguntas fechadas tiveram como objetivo estratificar os 

participantes através do cargo ocupado pelo respondente e o tempo que desenvolve 

tal função. Estas duas perguntas foram colocadas ao final justamente para não 

causar insegurança nos entrevistados.  

A pergunta 7 foi elaborada a partir da escala tipo Likert, oferecendo ao 

entrevistado a possibilidade de responder uma escala de sete opções. Para Dalmoro 

e Vieira (2013) a escala de Likert é a de cinco níveis, mas também são utilizadas 4, 

7 ou 10 níveis. A conclusão é que quanto mais nível, mais respostas distintas se 

obtêm.  Na escala escolhida, a opção 1 era “discordo totalmente”; opção 2 “discordo 

moderadamente”; opção 3 “discordo ligeiramente”; opção 4 “não concordo nem 

discordo”; Opção 5 “concordo ligeiramente”; opção 6 “concordo moderadamente” e 

opção 7 “concordo completamente”. O resultado foi apresentado a partir da 

mediana, sendo que a opção 1 contabilizava 1 ponto, a opção 2, dois pontos, a 

opção 3, três pontos e assim consecutivamente até a questão 7 que contabilizava 

sete pontos.   

 As perguntas tiveram por objetivo investigar o compartilhamento do 

conhecimento sob o foco da liderança e comunicação em Colégios Particulares 

filiados ao Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Noroeste do 

Estado do Paraná - SINEPE/NOR com mais de 500 alunos (Anexo A).  

O questionário foi elaborado pelo pesquisador, a partir das leituras de 

diversos autores utilizados na revisão de literatura e discriminados na bibliografia, 

validado por dois doutores (Apêndice A) e aprovado no Conselho de Ética da 

Unicesumar, através da Plataforma Brasil (Anexo B). Foi aplicado em treze 

instituições de ensino regular, com mais de 500 alunos, filiadas SINEPE/NORPR, 

nos três níveis de maior hierarquia: direção, coordenação e assistentes, podendo em 

algumas instituições estas funções terem outras denominações. Como somente uma 

parte da população participou efetivamente respondendo o questionário afirma-se 

que a pesquisa foi realizada a partir de uma amostra. Para a formação da amostra, 

foi adotada a técnica de amostragem por conveniência.   

A plataforma Qualtrics, na qual foi desenvolvido e aplicado o questionário, 

possibilitou a randomização das perguntas, isto é, cada respondente, ao abrir o link 
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da pesquisa, recebeu as perguntas na mesma ordem, porém as respostas estavam 

disponibilizadas em sequências diferentes.  

Antes da aplicação do questionário foi realizado o pré-teste, com uma 

pequena amostra de população (Apêndice B). Para Marconi e Lakatos (2010, p.186), 

a aplicação do pré-teste “evidenciará possíveis falhas existentes: inconsistência ou 

complexidade das questões; ambiguidade ou linguagem inacessível, perguntas 

supérfluas ou que causam embaraço ao informante”. 

O pré-teste não verificou falhas e, portanto, o questionário não precisou ser 

reformulado, modificado, eliminado ou incluir itens; desta feita, não foi necessário 

realizar um segundo pré-teste para aumentar sua validez. 

Treze colégios se disponibilizaram participar desta pesquisa. Um contato 

pessoal do pesquisador foi feito à direção de cada colégio, apresentando a pesquisa 

e explicando a importância da participação.  

Após a visita foi enviado ao diretor um e-mail (Apêndice C), com o link da 

pesquisa. O mesmo responsabilizou-se em repassá-lo para a coordenação e 

assistência. Percebeu-se na visita que estas funções possuem nomenclaturas 

diferentes em cada colégio.   

No e-mail que o entrevistado recebeu havia um link para que ele tivesse 

acesso ao questionário via web. No corpo do e-mail havia a seguinte mensagem 

para motivá-lo a participar: 

 

Prezado Respondente. Esta é uma pesquisa do Programa de 
Mestrado em Gestão do Conhecimento nas Organizações da 
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá, que tem como 
objetivo apresentar propostas inovadoras de compartilhamento do 
conhecimento, alicerçado em comunicação e liderança, para 
Instituições Educacionais Particulares de Educação Básica. Todas as 
respostas serão tratadas de forma confidencial e nenhum respondente 
será identificado. Os resultados da pesquisa serão publicados na 
dissertação e estarão à disposição dos participantes. O questionário 
está dividido em 15 questões e leva de 10 a 15 minutos para ser todo 
preenchido. As questões de múltipla escolha estarão identificadas no 
cabeçalho da questão. Quaisquer esclarecimentos sobre os objetivos 
e os resultados podem ser solicitados ao mestrando, Miguel Angelo De 
Marchi dos Santos, pelo e-mail: miguel@migueldemarchi.com.br.  Sua 
participação é fundamental para a realização e sucesso do trabalho. 
Agradeço sua participação e colaboração (Apêndice C, p. 98). 

 

  

mailto:miguel@migueldemarchi.com.br
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Foi informado aos possíveis participantes da pesquisa que a plataforma 

estaria aberta para ser acessada através do link e, desta forma participar da 

pesquisa, entre os dias 12 de setembro de 2017 a 24 de setembro de 2017. Durante 

este período obteve-se a participação de 56 respondentes, sendo que destes, dois 

iniciaram a pesquisa dando ciência, porém não a terminaram. 

A tabulação dos dados coletados foi realizada automaticamente pela 

plataforma Qualtrics após o prazo estipulado com os participantes que se 

dispuseram a responder o questionário. A apresentação dos resultados foi efetuada 

por meio de gráficos (Apêndice D), cuja função é demonstrar ao leitor os resultados 

obtidos com a pesquisa. 

O passo seguinte constituiu, na interpretação dos resultados, a qual, segundo 

Marconi e Lakatos (2010), é a parte mais importante da pesquisa, pois é onde são 

transcritos os resultados sob a forma de evidências para confirmar ou refutar as 

hipóteses. Assim, esse passo foi realizado analisando os resultados obtidos com as 

respostas obtidas por meio da aplicação do questionário e, com a fundamentação 

teórica específica, apresentada no capítulo a seguir.  

Os resultados da pesquisa serão apresentados no Capítulo 3. 

 

1.4 ESTRUTURA DO DOCUMENTO 

 

Para atingir os objetivos propostos nesta pesquisa, este documento está 

estruturado em quatro seções.  

O capítulo dois trata da revisão bibliográfica, subdividida em três subitens. No 

primeiro subitem trabalhar-se-á 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 de conhecimento.  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. O subitem um 
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apresenta as propostas de compartilhamento de conhecimento, alicerçado em 

comunicação e liderança, para os colégios pesquisados, um dos objetivos desta 

pesquisa. 

 O capítulo três traz, por meio de gráficos e percentuais, os resultados da 

pesquisa.  

Por fim, no capítulo quatro são apresentadas as conclusões desta pesquisa, 

seguida das referências, anexos e apêndices. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Para atingir os objetivos propostos nesta pesquisa, este Capítulo é dividido 

em três itens. O primeiro aborda 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 terceiro item, o compartilhamento do conhecimento, será aprofundado. 

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 é mais 

o suficiente. 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, que é o conhecimento tácito, e o conhecimento possível de ser 

transmitido por uma linguagem sistêmica e formal, que é o conhecimento explícito. 
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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. “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 se desliga. 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 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.  
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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 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 envolve 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.  
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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 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, p. 50) 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.  
 

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 
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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, resolução de problemas, enfim, interagindo 

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 (2011, p. 310), “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 

empregada 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 
transmitam 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 e Paz 

(2006), que afirmam que para ocorrer o compartilhamento do conhecimento há 

necessidade de existir uma linguagem comum 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 
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(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 e Paz (2006). 

Stoner (2010, p. 388) admite que hoje a comunicação é muito mais complexa 

do que anos atrás, seja pela rapidez das informações que chegam a cada milésimo 

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 e ao mesmo tempo tem sido o sangue vital de 

uma organização. A falta de comunicação tem causado estragos grandiosos, o 

equivalente a uma doença cardiovascular.  

Ao referir-se ao processo de comunicação nas organizações, é preciso 

lembrar de todos os elementos básicos que dele fazem parte, em especial o fator 

relacional que a comunicação necessita para que aconteça. Para Reis (2005, p. 

103):  

 

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.  

 

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). 
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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. 

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 projetada e 

recebida é tão importante quanto o conteúdo que possui” (CLEGG, 2011, p. 315). 

Assim, em razão da importância do compartilhamento do conhecimento para as 

organizações, este será abordado no próximo item, tendo como premissas a 

liderança e a 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 
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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. De acordo com Schein (2009) existem três níveis de cultura 

organizacional. O primeiro são os processos e as estruturas visíveis. Aqui entram o 

ambiente físico, a linguagem, a tecnologia, as histórias, os produtos, os 

comportamentos entre outros. Esse nível é fácil de ser observado, porém decifrá-lo 

torna-se mais difícil. O segundo nível são os valores compartilhados. Aqui entram as 

crenças da organização que servem como norte para orientar o comportamento. A 

forma de pensar e sentir. No terceiro nível estão os valores já internalizados como a 

forma certa de pensar e de sentir. Como são utilizados repetidamente, não são mais 

confrontados nem debatidos. São assumidos como algo natural. Representam a 

estabilidade para os indivíduos e para o grupo.  

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.  
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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:  

 

o comportamento do indivíduo de repassar o que sabe às 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.  

 

 
Compartilhar conhecimento, segundo Vasconcelos (2013, p.15), perpassa 

todos os quatro processos de gestão do conhecimento. Para a autora, “o ato de 

criar, reter, transferir e aplicar o conhecimento depende da interação social entre as 

pessoas, ou seja, do compartilhamento do conhecimento”. Portanto, no centro de 

todo este processo, o ser humano continua a ser o protagonista principal. 

Compartilhando esta visão de que compartilhamento é troca, interação entre 

indivíduos de uma organização, 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 
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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, conforme percepção de 

Buoro (2005). 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. 

Angeloni (2008) relata que um dos grandes desafios 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 
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fazerem o mesmo. Um trabalhador do 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. 

 

O compartilhamento de conhecimento é importante para as organizações e 

precisa ser cada vez mais estimulado. 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), mas 

é necessário que as ferramentas tecnológicas integrem o compartilhamento formal 

do conhecimento.  

Dalkir vê no uso da tecnologia uma saída interessante, quando diz que:  

 

podemos apenas imaginar, mas ainda não calcular o aumento da 
criatividade e pensamento original que pode ser desencadeado se os 
trabalhadores do conhecimento tiverem mais tempo para pensar, ao invés 
de inutilmente tentarem encontrar a informação existente. (DALKIR, 2011, p. 
127) 

 

Com ou sem o uso da tecnologia, com ou sem muitos recursos, faz-se 

necessária às organizações investirem e incentivarem o compartilhamento do 

conhecimento. E qual o melhor lugar para começar? Bukowitz e Williams (2002, 

p.192) trazem uma contribuição interessante: “o melhor lugar para começar a 

colaborar entre os grupos no interior de uma única empresa é uma área em que o 

conhecimento compartilhado beneficia toda a organização rapidamente, sem abater 

o espírito competitivo que a dirige”.  

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. 

 

2.3.1 PROPOSTAS DE COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTO 

 

A evolução tecnológica, científica e do próprio ser humano em suas relações 

interpessoais, afetou diretamente a forma de pensar, de ser e de agir das pessoas e 

das organizações. O que se pensava tornar mais simples, especialmente na 



31 

 

administração das organizações, tornou-se mais complexo. Para Bukowitz e 

Williams (2002, p.367), “a complexidade das organizações atuais revolucionou o 

papel de líder”. Nesta era do conhecimento, os autores mencionam que os líderes 

deveriam sentar no centro das organizações para serem o elo, e não mais no topo. 

Nesta nova proposta de líderes ao invés de chefes ou gerentes, estes 

profissionais, na visão de Bukowitz e Williams (2002, p. 367), “devem prestar 

atenção nos ambientes, em vez das regras, instruir em vez de mandar, fazer as 

perguntas certas em vez de dar respostas certas”. Desta forma, “o líder deve não 

apenas estabelecer a estratégia, mas também comunicá-la de uma maneira 

irresistível. Ainda segundo os mesmos autores, a liderança na era do conhecimento 

tem mais a ver com o compartilhar as responsabilidades do que fazer o papel do 

sabe tudo e carregar sozinho o peso que ela possui.  

 A seguir apresentam-se propostas às organizações de educação básica para 

a criação de uma cultura organizacional de compartilhamento do conhecimento 

através da liderança e comunicação, o objetivo geral desta pesquisa. 

Para que funcionem, as ações propostas devem estar alinhadas com a 

estratégia da organização. Deve-se levar em conta o planejamento estratégico, a 

missão, a visão e os valores por ela apresentados, vividos atualmente e defendidos. 

De acordo com Haro (2014, p. 41), o conhecimento compartilhado dever “ser útil e 

facilmente aplicado por todos os membros da organização e que esteja relacionado 

com a estratégia da mesma”. Também “devem ter apoio das lideranças maiores da 

organização em um clima de confiança para que o conhecimento possa ser 

compartilhado”. 

Importante também é atentar-se ao armazenamento deste conhecimento 

conquistado através do compartilhamento. Armazenamento não é o foco deste 

estudo, porém, para Santos (2014, p. 80), “como são registradas as lições 

aprendidas permanece um dos grandes desafios para a implantação de método de 

captura”, o que Haro complementa muito bem quando afirma que, “o conhecimento 

deve estar estruturado, o conhecimento deve estar disponível e de fácil acesso e o 

conhecimento deve ser constantemente atualizado”, (HARO, 2014, p. 41). Neste 

caso entraria outro processo da Gestão do Conhecimento, que não é foco deste 

estudo, mas que na literatura define-se como avaliar e descartar. 

As propostas não estão em ordem de importância ou de prioridades. Muitas 

funcionam independentes das outras. Algumas precisam da ação de outras 



32 

 

propostas para que aconteçam de maneira mais profícua. O ideal seria que as 

instituições de ensino pesquisadas e outras que queiram caminhar na era do 

conhecimento colocassem em prática o maior número de propostas. 

Também é importante ressaltar que não se esgotam as possibilidades neste 

trabalho. Muitas outras ações, com maior ou menor investimento, com maior ou 

menor uso de tecnologia, com maior ou menor número de horas e de pessoas 

poderão estar no cardápio das instituições e poderão dar bons frutos no 

compartilhamento do conhecimento. 

Portanto, as propostas constituem em: 

1. Encorajar e incentivar a contribuição de líderes e liderados, através de fóruns 

(presenciais ou virtuais) de discussão, em que os participantes veem como uma 

fonte de informação valiosa. 

2. Dar tempo e espaço para que os funcionários contribuam com o melhor do 

trabalho deles. A aprendizagem também toma tempo e não apenas a 

contribuição. 

3. Criar função de dedicação exclusiva que apoie o processo de compartilhamento 

do conhecimento, ou na falta de recurso para contratação, escolher alguém da 

equipe que seja o responsável em incentivar o compartilhamento, organizar o 

espaço e encontrar o tempo para que o compartilhamento ocorra. 

4. Incentivar os colaboradores para que utilizem uma hora por semana elaborando 

e enviando informações que possam beneficiar os outros setores, para que 

todos tenham uma visão sistêmica da instituição. 

5. Incentivar o hábito de leitura de murais, intranet, boletins da empresa, revistas, 

comunicação interna. Estas ferramentas de comunicação interna devem ser 

atualizadas constantemente com informações preciosas. 

6. Utilizar de ações não convencionais, como “contar histórias”. As narrativas “são 

técnicas utilizadas em ambientes de Gestão do Conhecimento para descrever 

assuntos complicados, expor situações e/ou comunicar lições aprendidas, ou 

ainda interpretar mudanças culturais” (STEIL, 2007, p. 11). Para Santos (2014, 

p. 73), “esse método deve ser utilizado após a conclusão de um projeto. Uma 

história consiste dos principais eventos de um projeto ordenados 

cronologicamente”. Esta ação se parece muito com o registro de memórias que 

aparecerá mais adiante como outra proposta. 
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7. Criar conexões entre os colaboradores, pois “as pessoas tendem a compartilhar 

mais livre e profundamente com aquelas em que confiam, e tendem a confiar 

mais naquelas com quem estão pessoalmente ligadas” (BUKOWITZ, WILLIAMS. 

2002, p. 206). 

8. Treinamento olho no olho, através de seminários, oficinas e workshops dirigidos 

pelos intregrantes das equipes, possibilitando o rodízio de responsáveis, de 

modo que todos ensinem e todos aprendam. 

9.  Reunião “sem compromisso” – Geralmente as reuniões acontecem com uma 

agenda extensa e cansativa. Bukowitz e Willaims (2002) afirmam que a reunião 

tem uma vantagem sobre o correio eletrônico, pois as pessoas se reunem e 

ficam frente a frente. O que se propoe são reuniões com pessoas que trabalham 

juntas, ou com pessoas que nunca se reunem com o propósito de fazer as ideias 

fluirem naturalmente, podendo ter a colaboração de uma dinâmica, jogos ou 

brincadeiras. 

10.  Criação de ambientes favoráveis para que aconteça o compartilhamento do 

conhecimento. “Muitas organizações descobriram que estabelecer áreas de 

lazer, onde as pessoas se sintam confortáveis facilitam o encontro para sentar e 

conversar, aumentou o nível de compartilhamento do conhecimento” 

(BUKOWITZ, WILLIAMS, 2002, p. 208). 

11.  Oportunizar treinamentos, participação em congressos, cursos de gestão. 

Incentivar os líderes a votarem para a academia (Especialização, Mestrado, 

Doutorado), inclusive financiando parte ou todo o investimento. Porém, a 

instituição precisa montar um modelo de compartilhamento que contemple 

espaço, tempo e “palco” para que este líder que foi incentivado e apoiado possa 

compartilhar com parte da equipe ou com todos da instituição, o que aprendeu 

de novo. 

12.  Formação Contínua, por meio da educação corporativa ou universidade 

corporativa, proporcionar educação continuada, visando “desenvolver tanto 

comportamentos, atitudes e conhecimentos mais amplos, como as habiliades 

técnicas mais específicas” (STEIL, 2007, p. 11). 

13.  Mentoring – uma ferramenta muito utilizada na gestão do desempenho, “na qual 

um especialista participante (mentor) modela as competências de um indivíduo 

ou grupo” (STEIL, 2007, p. 11). 
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14.  Identificar, armazenar e compartilhar as melhores práticas desenvolvidas na 

instituição. O que serve para um segmento da instituição, poderá servir para 

outro como forma de inovação ou solução de problemas comuns. 

15.  Registro de memórias – As instituições educacionais tentem a realizar muitas 

ações e eventos, envolvendo não somente os alunos, mas familiares. A proposta 

é registrar as lições aprendidas, através de “relatos de experiências em que se 

registra o que aconteceu, o que se esperava que acontecesse, a análise das 

causas, das diferenças e o que foi aprendido durante o processo”. (STEIL, 2007, 

p. 12). 

16.  Páginas Amarelas – Trata-se de um banco de talentos, “um repositório de 

informações sobre a capacidade técnica, científica, artística e cultural das 

pessoas” (STEIL, 2007, p. 11). Nas instituições de ensino é muito comum ter 

profissionais que, além da competência técnica na sua disciplina ou segmento, 

são talentosos na música, no teatro, na oratória, no esporte, na gastronomia ou 

em outras atividades pouco conhecidas, mas que podem gerar diferenciais.  

17.  Compartilhar indicadores que até então estavam somente nas mãos da alta 

gestão com as lideranças. As organizações que já perceberam a importância da 

gestão do conhecimento “entendem que tratar com pessoas aberta e 

honestamente é o melhor caminho para ganhar acesso ao que nunca podem 

possuir verdadeiramente – o conhecimento individual. (BUKOWITZ, WILLIAMS, 

2002, p. 372). 

18.  Capacitar continuamente as lideranças no uso da tecnologia, para que as 

utilizem como facilitadores do compartilhamento do conhecimento entre os 

colaboradores. 

19.  Disponibilizar ferramentas tecnológicas como Google Drive, Mendeley, Prezi, 

Trello, entre outras para todos de todas as equipes.  

20.  Criar ou incentivar a criação de comunidades de prática ou comunidade de 

conhecimento, que “são grupos informais e interdisciplinares de pessoas unidas 

em torno de um interesse em comum” (STEIL, 2007, p. 11). Estas comunidades, 

de acordo com Santos (2014, p. 75), “geram resultados mais rápidos do que 

realizados por indivíduos isolados”.  

Antes de colocar em prática essas sugestões é importante que a instituição 

tenha clareza do que quer e do que está buscando, como o conteúdo será 

apresentado e distribuído, pois de acordo com Santos (2014), o objetivo é atingir o 
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maior número de profissionais, por isso o registro do conhecimento compartilhado 

deve ser simples e de fácil acesso. 
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3 RESULTADOS DA PESQUISA  

 

Participaram da pesquisa treze instituições de ensino com mais de 500 

alunos, filiadas ao SINEPE/NORPR, nos três níveis de maior hierarquia: direção, 

coordenação e assistentes. Salienta-se que em algumas instituições estas funções 

têm outras denominações.  

Todos os respondentes deram o aceite clicando na opção que continha o 

seguinte termo de autorização: 

 

Estou ciente e autorizo a realização dos procedimentos acima 
citados e a utilização dos dados originados destes procedimentos 
para fins didáticos e de divulgação em revistas científicas brasileiras 
ou estrangeiras contanto que seja mantido em sigilo informações 
relacionadas à minha privacidade, bem como garantido meu direito 
de receber resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento de 
dúvidas acerca dos procedimentos, riscos e benefícios relacionados 
à pesquisa, além de que se cumpra a legislação em caso de dano. 
(Apêndice A, p. 75) 
 

De acordo com a autorização de participação da pesquisa, 56 participantes 

acessaram a plataforma Qualtrics, a partir do link disponibilizado, e deram o aceite. 

Esses resultados podem ser visualizados no Gráfico 1. Porém, no decorrer da 

pesquisa o que se percebe é que somente 54 respondentes finalizaram o 

questionário.  
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Gráfico 1 -  Autorização para participação da pesquisa 

 
 

# Resposta % Contar 

1 Sim 100.00% 56 

 Total 100% 56 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados da pesquisa. 

 

3.1 EXTRATIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

Duas perguntas fechadas, das quinze propostas no questionário, tiveram 

como objetivo estratificar os participantes através do cargo ocupado pelo 

respondente e o tempo que desenvolve tal função. Estas duas perguntas – questão 

14 e questão 15 - foram colocadas ao final do questionário para não causar 

insegurança nos entrevistados. 

No resultado da pesquisa considerou-se que seria mais proveitoso para a 

pesquisa, iniciar expondo o perfil dos participantes. 

Em relação ao tipo de cargo que o respondente ocupa na instituição, observa-

se, no Gráfico 2, que do total dos respondentes 11 são diretores, o que representa 

20,37% dos participantes; 23 coordenadores, representando 42,59%; 6 

denominaram-se supervisores ou auxiliares de coordenação, significando 11, 11% 

do total dos participantes e 14 identificaram-se como outros, 25,93%, totalizando 

assim os 100% dos pesquisados. Os que se identificaram como outros são 
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auxiliares de coordenação, assessores pedagógicos e profissionais que dividem o 

tempo como professores, mas que também atuam em cargo de gestão. 

Esta estratificação de participantes foi obtida na questão 14, que solicitava o 

cargo que o respondente ocupava na instituição de ensino. O que chama a atenção 

é que dos 13 possíveis diretores, pois foram 13 instituições pesquisadas, 11 

responderam, o que representa que 84,61% dos diretores participaram da pesquisa.  

Dividindo-se o total de participantes pelo número de instituições pesquisadas, 

chega-se a uma média de 4,15 participantes por instituição. Este número também é 

significativo, visto que em muitas instituições o mesmo coordenador acumula a 

responsabilidade de dois ou mais segmentos. 

A informação do cargo que ocupa na instituição pesquisada, é utilizada no 

decorrer da exploração do resultado da pesquisa em cruzamentos com outras 

questões. Sempre que for utilizada esta possibilidade será devidamente identificada. 

 

Gráfico 2 -  Cargo que ocupa na instituição de ensino 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados da pesquisa. 

 

Outra estratificação interessante apresentada no Gráfico 3, que se obteve a 

partir da questão 15 foi o tempo que o respondente está nesta instituição de ensino. 

O resultado obtido demonstra que o maior percentual, 29,63% está no cargo de três 

a 5 anos; 25,93% em período superior a 10 anos e 16,67% de 5 a 10 anos. Estes 

três grupos, somados, representam 72,23%, estatística importante para dar 
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credibilidade às respostas, pois entende-se que quanto mais tempo uma pessoa 

estiver na mesma instituição, e ainda em cargo de gestão, mais conhecedora é do 

processo de compartilhamento do conhecimento. Clegg (2011, p. 220), neste 

sentido, reforça a importância da retenção de talentos, porém reitera que “a 

organização só deve tentar reter colaboradores que sejam considerados talentosos 

e que façam o investimento valer a pena”. Nesta mesma linha, Bulowitz e Williams 

(2002, p. 304).  destacam a importância de reter certas pessoas fundamentais para 

a empresa, pois quando isso ocorre “elas têm uma chance melhor de formar esses 

relacionamentos entre as unidades internas, com outras organizações e com os 

clientes”. 

Ressalta-se que de 1 a 3 anos foram 10 participantes, o que representa 

18,52% e apenas 5 participantes, o que representa 9,26%, estão no cargo de gestão 

na instituição pesquisada menos que 1 ano. 

 

Gráfico 3 -  Tempo em que está nesta instituição de ensino 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados da pesquisa. 

 

 

3.2 EXISTÊNCIA DO COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO 

 

Percebe-se que o resultado da primeira questão do questionário, 

demonstrado no Gráfico 4, está bem alinhado com a atividade fim das instituições de 
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ensino, que é compartilhar conhecimento. Porém como o foco da pesquisa não era 

compartilhamento entre instituição e cliente e sim o compartilhamento, através da 

liderança e comunicação, entre os três principais níveis hierárquicos da instituição, 

poderia ter dado outro resultado que não esse obtido por meio do questionário. 

“Sempre há o compartilhamento” foi a resposta de 34 participantes, ou seja, 

62,96% dos pesquisados assinalaram esta resposta, o que demonstra que o 

compartilhamento entre estes níveis acontece sempre. 37,04%, o que representa 20 

pesquisados, afirmaram que “as vezes ocorre o compartilhamento”, e nenhum 

pesquisado assinalou que “o compartilhamento de conhecimento nunca acontece”. 

Esta primeira pergunta do questionário “Na sua instituição de ensino existe o 

compartilhamento de conhecimento entre os níveis hierárquicos?”, basicamente 

delinearia todas as outras respostas, pois, dependendo do percentual das respostas 

possíveis, as demais respostas das outras questões poderiam seguir por caminhos 

diferentes. 

O que se conclui é que as pessoas das instituições de ensino pesquisadas 

conseguem perceber que existe este movimento positivo de compartilhamento, que 

para Tonet e Paz (2014), pode estar num contexto propício de compartilhamento do 

conhecimento, alicerçado na construção de relacionamentos cooperativos e de 

confiança. Esta confiança mútua surge da vivência do dia a dia e também dos 

valores da organização, que devem estar alinhados e coerentes entre o discurso e a 

prática. As instituições de ensino, pela própria missão que possuem, geralmente 

valorizam as ideias. 

Para Tonet e Paz (2014, p. 90), “as organizações que fomentam a confiança 

costumam ouvir e valorizar as ideias e praticar o tratamento igualitário e justo” 

práticas essas percebidas nas instituições de ensino objetos desta pesquisa. Ainda 

segundo as mesmas autoras, para que ocorra o compartilhamento é necessário 

também a criação de um clima misto de consenso e questionamento contínuo, e 

consegue-se isso através de “treinamentos, discussões, leituras, trabalhos em 

equipe e rodízios de funções e papéis” (TONET; PAZ, 2014, p. 90). Outros fatores 

que também impactam no compartilhamento do conhecimento nas instituições estão 

ainda a “disponibilização de espaços e tempo para o compartilhamento de 

conhecimento; a realização de reuniões frequentes e rápidas; o abandono do olhar 

acostumado; o estímulo ao questionamento e o apoio ao fazer diferente” (TONET,  

PAZ, 2014, p. 90). 



41 

 

Gráfico 4 -  Existência do compartilhamento do conhecimento entre níveis 

hierárquicos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados da pesquisa. 

 

3.3 FORMAS DE COMPARTILHAMENTO 

 

De acordo com a questão anterior, 100% dos entrevistados afirmaram que em 

suas instituições de ensino ocorre o compartilhamento do conhecimento, seja 

sempre ou às vezes.  A questão em voga, “como acontece o compartilhamento do 

conhecimento em sua instituição de ensino” tinha por objetivo saber como este 

compartilhamento acontece entre os níveis hierárquicos. Nesta questão o 

respondente tinha possibilidade de assinalar até três alternativas.  

Apenas 1 respondente, o que corresponde a 1,85% dos participantes e 1% 

das respostas, assinalou que em sua instituição o compartilhamento do 

conhecimento acontece dos “níveis inferiores para os níveis superiores”. Não deixa 

de ser um compartilhamento importante e necessário, pois, segundo Stoner (2010), 

esta comunicação de baixo para cima fornece informações do que está acontecendo 

nos níveis mais baixos para os que estão nos níveis superiores. E esta comunicação 

geralmente se dá através de relatórios, sugestões, solicitação de ajuda nas decisões 

ou pedidos de explicações.  
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A alternativa: “No mesmo nível hierárquico” foi assinalada por 13 

pesquisados, ou seja, 24,07% dos participantes e 13% das respostas. Esta 

comunicação lateral entre os funcionários que ocupam a mesma posição dentro da 

instituição, permite, segundo Stoner (2010, p. 397), “que os membros da 

organização formem relacionamento com os pares e evita o procedimento muito 

mais vagaroso de direcionar as comunicações através de um superior comum”. 

Levando-se para a realidade das instituições de ensino, muito do que acontece na 

educação infantil poderá ocorrer no fundamental e no ensino médio, por isso a 

necessidade e a existência deste tipo de compartilhamento. 

“Do nível superior da gestão para os níveis inferiores” foi a alternativa 

escolhida por 23 participantes da pesquisa, o que em percentual representa 42,59% 

e no montante das respostas 23%. O que chama a atenção nesta resposta é que 

quando se cruza a resposta com o cargo que ocupa na instituição, 7 destes 23 

respondentes são diretores, ou seja, 7 dos 11 diretores que responderam têm a 

convicção de que o compartilhamento ocorre de cima para baixo.  

O percurso que este compartilhamento faz é do topo da administração, 

passando pelos coordenadores, assistentes, assessores, até chegar as pessoas que 

não ocupam cargo de gestão. Stoner (2010, p. 397) destaca que os principais 

objetivos desta comunicação “são aconselhar, informar, dirigir, instruir e avaliar 

subordinados e dar aos membros da organização informações sobre objetivos e 

políticas da organização”. 

“Tanto no nível superior da gestão para os níveis inferiores, como também 

dos níveis inferiores para os níveis superiores” foi a alternativa escolhida por 26 

entrevistados, o que percentualmente representa 48,15%, ou 26% sobre as 

respostas coletadas. Nesta resposta também se percebeu a participação de 7 

diretores. 

A grande maioria dos participantes, 37, ou seja 68,52% dos pesquisados, 

responderam que o compartilhamento do conhecimento em sua instituição de ensino 

“acontece em todos os níveis, sendo do nível superior para o nível inferior, do nível 

inferior para o nível superior e no mesmo nível hierárquico”, o que representa 37% 

das respostas. Este resultado é muito bom e vem ao encontro do resultado da 

primeira questão na qual 100% dos participantes afirmaram que na sua instituição 

de ensino acontece o compartilhamento do conhecimento, seja sempre, ou às 

vezes. 
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Este compartilhamento entre todos os níveis para as organizações é muito 

importante e em especial para as instituições de ensino pesquisadas mais ainda, 

pois a diversidade de público atingido é muito grande, seja pela idade, seja pela 

renda, ou pelas motivações que levaram as famílias a confiarem a educação de 

seus filhos naquela instituição. De acordo com Clegg (2011), os funcionários que 

possuem contato com clientes e, nas instituições de ensino isso é uma constante, se 

souberem aprender com o feedback desses clientes, conhecem, em geral, mais a 

respeito de possíveis inovações do que os níveis superiores, que estão em posições 

mais estratégicas e ocupam-se com reuniões internas e processos de planejamento 

e controle. 

O problema desta comunicação, conforme decorrido na revisão bibliográfica, 

é que podem ocorrer ruídos tanto de cima para baixo, como de baixo para cima e ela 

pode ser filtrada, modificada ou até interrompida pelos níveis intermediários. 
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Gráfico 5 - Como acontece o compartilhamento do conhecimento nas 

instituições de ensino 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados da pesquisa. 

 

A questão 3 do questionário - “O compartilhamento do conhecimento em sua 

instituição de ensino acontece de que forma”, tinha por objetivo saber se o 

compartilhamento na instituição de ensino da qual o pesquisado faz parte acontece 

de forma estimulada, espontânea ou ambas. 

Como demonstrado no Gráfico 6, tanto estimulado ou formal, como 

espontâneo ou informal, tiveram o mesmo número de respondentes, 4, o que 

representa 7,55% para cada alternativa. Nas duas alternativas os 4 respondentes 

ocupavam o cargo de coordenação. Quando se analisa a resposta dos 4 

coordenadores que responderam que o compartilhamento acontece de maneira 

formal, pode-se questionar que fora dos momentos propostos pela gestão, não 
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acontece o compartilhamento. Ao analisar os 4 coordenadores que responderam 

que o compartilhamento acontece somente de forma espontânea ou informal, o 

cenário fica mais complicado para as instituições e para os líderes, pois a leitura leva 

a crer que esta instituição, ou os líderes destas instituições, não promovem 

momentos de compartilhamento de conhecimento.  

A alternativa que recebeu o maior número de respostas foi que o 

compartilhamento do conhecimento na instituição de ensino do pesquisado acontece 

“tanto de forma espontânea ou informal e estimulado ou formal”. Obtiveram-se nesta 

alternativa 45 respostas, o que representa 84,91% dos entrevistados. Todos os 11 

diretores que participaram da pesquisa assinalaram esta alternativa. 

 

Gráfico 6 - De que forma acontece o compartilhamento do conhecimento nas 

instituições de ensino 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados da pesquisa. 

 

As perguntas 4 e 5 foram incluídas no questionário para levantar com que 

frequência ocorre o compartilhamento do conhecimento, pois a periodicidade do 

compartilhamento é fundamental, seja ele estimulado ou espontâneo. 
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Quando perguntados “com que frequência acontece o compartilhamento do 

conhecimento espontâneo ou informal na sua instituição de ensino”, 48,15%, 

totalizando 26 participantes, responderam que o compartilhamento espontâneo ou 

informal acontece “todo dia”, demonstrado no Gráfico 7. 

Para Bukowitz e Williams (2002), os comentários que acontecem ao redor da 

mesinha do café ou do bebedouro de água são importantes condutores de 

informações e uma plataforma da qual se pode extrair importantes significados das 

organizações. Para eles o que acontece nestes e em outros ambientes informais são 

experiências de aprendizagem não estruturadas e invisíveis. 

“Toda semana” foi a opção escolhida de 18 pesquisados, o que representa 

33,33% dos participantes. “Toda quinzena” teve a participação de 4 respondentes, 

que em percentual representa 7,41%, e todo o mês com 6 participantes, significando 

11,11% dos pesquisados, completando assim os 100% dos pesquisados. 

O compartilhamento informal, por ser espontâneo, pode partir da iniciativa 

tanto dos líderes, como dos liderados. “As pessoas exercem papéis fundamentais 

nos processos de geração de conhecimento e por meio dos relacionamentos 

promovem seus compartilhamentos” (LEONARDI, 2014, p.7), relacionamentos estes 

que, como visto, podem acontecer na mesa do café, no bebedouro, ou em se 

tratando de instituição de ensino ao redor da mesa da sala dos professores na hora 

do recreio ou mesmo em um ponto de ônibus. 

Quando se segmenta a resposta por níveis hierárquicos, observa-se que 4 

diretores responderam “todo dia”, 4 diretores “toda semana”, 2 diretores “toda 

quinzena” e apenas 1 diretor assinalou “todo mês”. Já os coordenadores, em sua 

grande maioria, assinalaram “todo dia” com 12 participações, “toda semana” 7 e nas 

outras duas opções 2 coordenadores em cada alternativa. 
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Gráfico 7 - Com que frequência acontece o compartilhamento do 

conhecimento espontâneo ou informal nas instituições de ensino 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados da pesquisa. 

 

Quando perguntados “com que frequência acontece o compartilhamento do 

conhecimento estimulado ou formal na sua instituição de ensino”, observa-se no 

Gráfico 8, que a alternativa que obteve o maior percentual de respostas foi “toda 

semana” com 21 respondentes, o que significa 40,38% do total dos entrevistados. 

Destes 21 respondentes, 5 são diretores e 8 coordenadores. “Todo mês” foi a 

segunda opção mais escolhida, com 16 participantes – 30,77%. Quando se 

estratifica por cargo, observa-se que 3 diretores e 8 coordenadores escolheram esta 

opção. “Toda quinzena” ficou com 15,38% das respostas, com 8 participantes. 

Destes 8 respondentes, 2 são diretores e 4 são coordenadores. “Todo dia” obteve 7 

participantes com 13,46%. Nesta opção 4 respondentes são coordenadores, 2 são 

supervisores e 1 ocupa outra função.  

Da estratificação pode-se perceber que os números de diretores e 

coordenadores que responderam “toda semana”, “todo mês” e “toda quinzena” são 

bem equilibrados. Isto pode demonstrar que as respostas dos diretores e 

coordenadores estejam alinhadas. Já o “todo dia” demonstra que o 
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compartilhamento formal é mais intenso no que tange a frequência, nos cargos 

menores na gestão. 

 A frequência do compartilhamento do conhecimento estimulado ou formal nas 

organizações deve partir de suas lideranças e cada líder precisa estipular qual a 

periodicidade que se encaixa dentro dos seus objetivos e levar em conta outros 

fatores como: tempo, investimento, estrutura de pessoal. Para Fialho (2006) as 

organizações que aprendem não podem olhar apenas para a aquisição dos 

conhecimentos, mas também devem se preocupar em criar e disseminar o 

conhecimento dentro da organização. “As organizações do conhecimento devem 

propiciar um ambiente e criar estratégias que permitam à empresa atingir todos os 

seus membros, motivando-os a compartilharem o que sabem” (FIALHO, 2006, p. 

67). 

Ainda segundo o autor, o grande desafio está em fazer com que as pessoas 

tenham a atitude para que aconteça esta interação, para que partilhem o que sabem 

e para que todos se engajem neste processo. 
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Gráfico 8 - Com que frequência acontece o compartilhamento do 

conhecimento estimulado ou formal nas instituições de ensino 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados da pesquisa. 

  

A sexta pergunta do questionário tinha como objetivo saber “De que forma 

acontece o compartilhamento estimulado ou formal do conhecimento em sua 

instituição de ensino”. Esta pergunta dava a possibilidade do pesquisado assinalar 

até três alternativas de quatros propostas e ainda havia a possibilidade de o 

respondente incluir outras formas. Esta opção, demonstrada no gráfico 9, teve duas 

participações, o que corresponde a 1,85% entre as possíveis alternativas. Uma das 

formas apresentadas foi “Reuniões Pedagógicas” e a outra foi “Formação 

Continuada”.  

“Reunião com gestores e suas equipes” foi a alternativa assinalada por 42 dos 

pesquisados, o que representa 77,78% dos entrevistados e 38,89% das opções 

registradas. “Reunião com o gestor direto” obteve 59,26% advindos de 32 

participantes. No total das opções propostas, esta alternativa obteve 29,63%. 

“Reunião entre gestores do mesmo nível hierárquico” foi a alternativa escolhida por 

23 participantes, o que representa 42,59%. Na porcentagem das alternativas 

possíveis, esta questão obteve 21,30%, e “Grupos de Estudo” foi assinalado por 9 
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pesquisados, que percentualmente representa 16,67% dos entrevistados e 8,33% 

das alternativas apresentadas. 

 Constata-se que o resultado das respostas foram bem equilibradas entre as 

alternativas e que o compartilhamento do conhecimento ocorre tanto no mesmo 

nível, como entre os níveis, em reuniões, ou grupos de estudo. Para Lancome e 

Heilbonrn (2008), o importante é que ocorra uma ampla troca de ideias, pois sem 

isso não haverá um ambiente favorável à criatividade e à inovação e isso deve 

ocorrer tanto por parte dos funcionários para com a alta administração, bem como a 

alta adiminstração deve compartilhar seus anseios, preocupações e ideias.  

 

Gráfico 9 - De que forma acontece o compartilhamento estimulado ou formal 

do conhecimento nas instituições de ensino 

 
 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados da pesquisa. 
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3.4 COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO EM NÍVEL PESSOAL 

 

A pergunta 7 foi elaborada com 7 afirmações a partir da escala tipo Likert. O 

entrevistado tinha a possibilidade de responder uma escala de sete opções. Na 

escala escolhida, a opção 1 era “discordo totalmente”; opção 2 “discordo 

moderadamente”; opção 3 “discordo ligeiramente”; opção 4 “não concordo nem 

discordo”; Opção 5 “concordo ligeiramente”; opção 6 “concordo moderadamente” e 

opção 7 “concordo completamente”. O resultado foi apresentado a partir da 

mediana. 

Afirmação - 1 - Quando as pessoas aprendem algo novo, em cursos ou 

treinamentos elas compartilham com os outros membros do Colégio o novo 

aprendizado. 

Esta questão teve uma mediana de 5,24 de 7 possível. 14 participantes 

responderam que concordam totalmente, enquanto que “discordo completamente” 

não teve nenhuma participação. 10 participantes assinalaram o número 6, 13 

participantes assinalaram o número 5, 12 participantes assinalaram o número 4, 2 

participantes assinalaram o número 3 e 3 participantes assinalaram o número 2. 

Nesta leitura pode-se concluir que 12 participantes avaliam que em sua instituição 

de ensino apenas 50% dos que aprendem algo novo em cursos ou treinamentos 

compartilham com os demais membros do Colégio o novo aprendizado.  

 Por se tratar de instituições de ensino e que no DNA destas instituições está o 

compartilhamento do conhecimento com os alunos, poder-se-ia esperar um 

resultado mais significativo. Faltou averiguar se estes cursos e treinamentos são 

proporcionados e patrocinados pelas instituições ou pelo próprio profissional, pois 

segundo Bukowitz e Williams (2002), as organizações oferecem muitos recursos 

para ajudar os colaboradores a aumentarem seus conhecimentos: treinamentos, 

intercâmbio com outros profissionais, redes, bibliotecas e projetos desafiadores. 

Ainda segundo os mesmos autores, “a capacidade de aprendizagem das pessoas é 

um recurso infinitamente abundante. Ela não se esgota pelo uso, pelo contrário, 

paradoxalmente, mantem-se” (BUKOWITZ, WILLIAMS, 2002, p. 147), o que significa 

que a pessoa que aprende pode compartilhar e ao invés de ficar com menos 

conhecimento, ao menos, permanece com o que tinha. 
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Afirmação – 2 -  As pessoas compartilham conhecimento que sabem com os 

demais membros do Colégio.  

O resultado desta questão ficou muito parecido com o resultado da primeira, 

porém, com uma leve piora: mediana de 5,15. O que os números revelam é que 13 

participantes concordam completamente com esta afirmação e 1 participante 

discorda totalmente. Os participantes que avaliaram de 1 a 3, que na questão 

anterior era de 5, passaram para 12, o que piorou o resultado. 4 participantes 

assinalaram o número 4, 11 participantes assinalaram o número 5 e 6 participantes 

assinalaram o número 6.  

Esse resultado é no mínimo curioso, pois as mesmas pessoas que avaliaram 

estão sendo avaliadas. Cabe aqui uma análise mais profunda dos motivos que 

impedem este compartilhamento. Na questão 11 o questinário busca compreender o 

que pode atrapalhar o compartilhamento e talvez explique este resultado. Até porque 

muitos profissionais não se atentaram que o dar e o receber, segundo Bukowitz e 

Williams (2002), no compartilhamento do conhecimento, necessariamente não 

coexistem, isto é, o dar pode preceder o receber, ou vice-versa. Quem dá entente 

que num futuro poderá receber e quem recebe fica com aquele sentimento que em 

outro determinado momento terá que retribuir. 

Outro olhar possível para este resultado, mas não diferente do registrado por 

Bukowitz e Williams (2002) no parágrafo anterior é de Klein, quando afirma que o 

compartilhamento pode estar diretamente ligado às funções que estes profissionais 

desempenham pelas informações que possuem. “Essas pessoas tendem a 

compartilhar menos essas informações – encarando-as acima de tudo como se 

fossem uma espécie de fonte de poder ou de algo que pudesse torná-las 

indispensáveis” (KLEIN, 1998, p. 153). 

Afirmação - 3 - As pessoas acham importante e se sentem valorizadas 

quando os outros membros do colégio se interessam pelo que elas sabem 

Das 7 afirmações, esta foi a melhor avaliada, isto é, teve uma concordância 

total de 26 participantes. Quase metade dos participantes concorda que as pessoas 

acham importantes e se sentem valorizadas quando os outros membros do colégio 

se interessam pelo que elas sabem. Estas escolhas ajudaram para que a mediana 

desta questão atingisse 6,06. 16 participantes assinalaram o 6, o que também é 

muito bom; 6 assinalaram o número 5, 4 participantes assinalaram o número 4 e os 

números 1 e 2, graus de maior discordância, obtiveram uma participação de cada. 
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Este resultado dá a sensação de que as pessoas estão dispostas a compartilharem 

o conhecimento que possuem e se sentem valorizadas quando outros membros do 

colégio se interessam pelo que elas sabem. 

Afirmação - 4 - As pessoas têm o hábito, espaço e tempo para  falar sobre 

seus conhecimentos com outros membros do Colégio. 

Com 4,81 de mediana, esta afirmação foi a mais mal avaliada, isto é, foi a que 

teve menos pesquisados que concordam totalmente, 7, e a que teve o maior número 

de pesquisados que discordam totalmente, 3. 16 participantes concordam com o 

nível 6, 10 participantes optaram pelo 5, 11 pelo número 4, o número 3 foi a 

preferência de 4 participantes e 3 pesquisados assinalaram o número 2, afirmando 

que discordam quase que totalmente. 

“Tempo”, será abordado mais adiante na questão que investiga o que pode 

atrapalhar o compartilhamento do conhecimento, bem como “espaço”. Vasconcelos 

destaca que para o compartilhamento ocorrer requer “a existência de um ambiente 

propício para o aprendizado coletivo, na disposição e desejo dos membros de uma 

organização para a troca e de uma liderança comprometida com a promoção do 

conhecimento” (VASCONCELOS, 2012, p. 21). 

Afirmação - 5 - Quando as pessoas necessitam de algum conhecimento 

específico, elas procuram os outros membros do Colégio para ver se conseguem 

este conhecimento.  

Essa questão foi a segunda mais bem avaliada das 7 propostas nesta 

questão, com mediana de 5,59. Também foi a segunda que obteve o maior número 

de participantes que concordaram totalmente com a afirmação, sendo que discordo 

totalmente não foi a opção de nenhum participante. 17 também foi o número de 

participantes que optou pelo 6, concordo que quase totalmente; 9 participantes 

ficaram com o número 5, o número quatro foi a opção de 5 participantes. 4 

pesquisados assinalaram o número 3 e 2 participantes o número 2.  

Percebe-se, pelo resultado desta questão, que as pessoas das instituições de 

ensino pesquisadas estão abertas para receberem o conhecimento, o que é uma 

das premissas para o compartilhamento acontecer, isto é, tem que haver quem 

queira compartilhar e quem queira receber o conhecimento compartilhado. Para 

fundamentar esta questão, Nonaka e Takeuchi (2008, p. 23) afirmam que “no âmago 

da criação do conhecimento das empresas está sua habilidade de envolver os 

opostos, cultivá-los e usá-los como um convite para encontrar o melhor caminho. ” 
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Afirmação - 6 - As pessoas conhecem as habilidades dos outros membros do 

colégio e as procuram quando precisam aprender algo.  

Os respondentes, na sua grande maioria, parecem concordar que em suas 

instituições de ensino as pessoas conhecem as habilidades dos outros membros e 

as procuram quando precisam aprender algo. É importante destacar aqui que esta 

questão trata de dois assuntos: o primeiro é conhecer as habilidades dos outros e a 

segunda é procurar quando precisam. Esta questão ficou com mediana final de 5,41, 

a terceira melhor média, com 17 participantes concordando completamente e 

nenhum discordando completamente; 12 pesquisados optaram pelo 6 e igualmente 

pelo 5. 7 participantes assinalaram a alternativa 4, 1 na alternativa 3 e 5 na 

alternativa 2, o maior número de todas as questões. 

Segundo Lancome e Heilbonrn (2008), para tornar-se uma instituição que 

aprende e estimula à aprendizagem, toda prioridade deve ser voltada para o 

desenvolvimento das pessoas, iniciando na contratação dos melhores, pois o 

conhecimento que nasce a partir do indivíduo, pode ser transformado em 

conhecimento para a organização. Essa tarefa de conhecer e tornar acessível o 

conhecimento dos outros membros da organização é um dos desafios da própria 

organização, pois “a organização não se benificia com ilhas de informação e bolsões 

de experiência fragmentados” (LANCOME, HEILBORN, 2008, p. 497). 

Afirmação - 7 - Quando um membro do colégio se destaca e é muito bom em 

algo, os outros membros o procuram para que ele ensine o que sabe.  

Dos 54 pesquisados, 10 concordam completamente com esta afirmação e 

nenhum deles discorda totalmente. O maior número de pesquisados, 17, optou pelo 

6, concordando quase que completamente. Já discordando quase que 

completamente, foram 4 que assinalaram o 2. Nas outras alternativas os 

pesquisados se distribuíram da seguinte maneira: 5 assinalaram o 3, 6 optaram pelo 

4 e 12 pelo número 5. A mediana final desta questão ficou em 5,17. 

Pode-se dizer que a questão 7/7 segue o mesmo viés da questão 5/7, 

inclusive a mediana ficou próxima uma da outra.  

Novamente aqui entra o papel importante da organização, através dos seus 

líderes de não somente mapear os profissionais do conhecimento, mas também 

oportunizar a troca. As empresas, segundo Lancome e Heilbonrn (2008, p.498), 

“devem administrar sua força de trabalho em função da distribuição que cada um 
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agrega aos produtos ou serviços da empresa e da maior ou menor dificuldade de 

substituição”.  

 

Gráfico 10 - Compartilhamento do conhecimento em nível pessoal 
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Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados da pesquisa. 

 

3.5 FERRAMENTAS DE COMPARTILHAMENTO 

 

A questão 8 do questionário tinha como objetivo conhecer “quais as 

ferramentas utilizadas pelos colaboradores no compartilhamento do conhecimento”. 

Esta era uma questão de múltipla escolha, em que o pesquisado poderia assinalar 

até 3 respostas das 4 ofertadas ou ainda completar com “outra”. 

A constatação esmagadora, como demonstra o gráfico 11, assinalado por 42 

pesquisados, o que representa 77,78% dos pesquisados ou 37,17% entre as 

alternativas, foi o e-mail. O uso predominante do e-mail foi o traço comum e segundo 

Bukowitz e Williams (2002, p. 199), “em muitas organizações, uma grande 

quantidade de conhecimento é trocada em uma base individual via correio 

eletrônico”  

“Plataforma on-line” foi a alternativa escohida por 19 dos respondentes, o que 

representa 35,19% dos pesquisados e significa 16,81% da ferramenta frente as 

outras citadas. “Redes Sociais” foi a ferramenta escolhida por 26 pesquisados, a 

segunda ferramenta de maior utilização, com 23,01% das citadas. “Intranet”, com 5 
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participantes, o que representa 9,26% do total dos pesquisados, ficou com 4,42% de 

utilização. E “outra” foi assinalada por 21 dos pesquisados, o que resultou em 18, 

58%. Ao verificar quais são estas outras ferramentas, o que se constatou foram as 

seguintes: grupo de estudo, reunião, diálogo/conversa, oralmente, em encontros 

semanais, site do colégio, informativo interno, whattsap, livros e revistas. 

 

Gráfico 11 – Ferramentas utilizadas pelos colaboradores no compartilhamento 

do conhecimento 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados da pesquisa. 

 

A nona questão teve como objetivo pesquisar se as ferramentas tecnológicas 

facilitam ou não o compartilhamento do conhecimento. Para Rosseti (2007), o 

conhecimento está mudando o mundo dos negócios e a Tecnologia da Informação 

(TI), com a comunicação, está mudando as organizações, responsáveis pelo 

sistema econômico global. 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. Porém no 

centro de todo este progresso o ser humano continua a ser o protagonista principal. 
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As ferramentas tecnológicas precisam ser a ponte entre as pessoas criadoras 

e detentoras do conhecimento e as outras pessoas da organização. A tecnologia é o 

meio e o conhecimento é o capital. Este capital com o uso da tecnologia se 

transforma em uma mensagem que é transmitida para todos através da 

comunicação. 

Ainda segundo Rosseti (2007), a TI é a ferramenta de condução, 

armazenamento e distribuição do conhecimento, pois conhecimento na empresa não 

tem valor se não é utilizado para gerar diferenciais. Portanto a Gestão do 

Conhecimento, utilizando-se da TI, é um processo intencional e articulado, destinado 

a promover ou manter a permanência da empresa no mercado global, tendo como 

base a criação e circulação do conhecimento. Nesta mesma linha, Farinelli (2008) 

ressalta que o grande desafio das organizações atuais é o de conseguir criar uma 

infraestrutura de TI que dê suporte às redes de relacionamento interpessoais, 

permitindo a criação de novas formas de interação no ambiente de trabalho. 

Os pesquisados tinham três opções de respostas: “as ferramentas 

tecnológicas sempre facilitam o compartilhamento do conhecimento”; “as 

ferramentas tecnológicas às vezes facilitam o compartilhamento” e “as ferramentas 

tecnológicas nunca facilitam o compartilhamento do conhecimento”. A terceira 

opção, como demonstrado no gráfico 12, não obteve nenhum percentual. Portanto 

parte-se do princípio de que as ferramentas tecnológicas contribuem com o 

processo de compartilhamento do conhecimento. 

Dos pesquisados, 27,78%, ou seja, 15 participantes acreditam que as 

ferramentas às vezes facilitam e a grande maioria, 39 dos pesquisados, o que 

representa 72,22%, afirmaram, através da resposta escolhida, que “as ferramentas 

tecnológicas sempre facilitam o compartilhamento do conhecimento”. 

Para Fialho (2006), no início da revolução tecnológica tinha-se a impressão 

de que a tecnologia solucionaria todos os problemas organizacionais, incluindo aqui 

o compartilhamento das informações e do conhecimento. “No entanto, concluiu-se 

que, apesar de a tecnologia da informação ser de extrema importância no 

aperfeiçoamento da informação, sem os seres humanos ela de nada serve” 

(FIALHO, 2006, p. 67).  

Ainda existe um longo caminho para a utilização plena das tecnologias a 

serviço do compartilhamento do conhecimento, mas o que já se sabe é que as redes 

de comunicação que utilizam a TI, de acordo com Sproull e Kiesler (1992, p.97), 
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“superam as barreiras de tempo e espaço e reduzem a distorção na troca de 

informações em nível organizacional, gerando oportunidades para novas conexões 

entre indivíduos e estimulando novas formas de se pensar e trabalhar em grupo”.  

 

Gráfico 12 – Utilização das ferramentas tecnológicas no compartilhamento do 

conhecimento

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados da pesquisa. 

 

3.6 CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

Cultura organizacional, segundo a visão de Stoner (2010, p.302), “refere-se 

aos entendimentos importantes compartilhados pelos membros, tais como: normas, 

valores, atitudes e crenças”. Nesta mesma linha, Clegg(2011, p. 239), afirma que a 

cultura organizacional: 

 
compreende as crenças e os pressupostos básicos e profundos, bem 
como os valores compartilhados, que definem os membros de uma 
organização, bem como suas formas habituais de tomada de 
decisões e de se apresentarem e a sua organização com àqueles 
com quem entram em contato.  
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Cultura organizacional, para Schein (2009), é um conjunto de pressupostos 

que um grupo desenvolveu, descobriu ou inventou para aprender a lidar com 

problemas externos ou internos. Se esses pressupostos derem um bom resultado e 

resolverem os problemas, serão considerados válidos para a solução de outros que 

virão e, portanto, serão ensinados aos novos membros para que saibam como 

perceber, pensar, sentir e agir diante desses problemas. 

A questão 10 perguntou se “na sua instituição de ensino há a cultura 

organizacional do compartilhamento do conhecimento”, sendo que o resultado obtido 

e demonstrado no Gráfico 13, foi 55,56%, referente a 30 pesquisados, os quais 

afirmaram que existe, porém, parcialmente. 15 respondentes, o que represente 

27,78% disseram que existe plenamente. Se somados os dois resultados – sim 

parcialmente e sim plenamente, chega-se a 83,34%, um índice que demonstra que 

nas instituições pesquisadas existe a cultura organizacional do compartilhamento do 

conhecimento. O “não, plenamente” foi assinalado por 5 participantes, o que 

representa 9,26%. Destes 5, 1 era diretor. Informação esta também relevante, pois o 

pesquisado, por ser o líder de maior poder dentro da instituição, admite que em sua 

instituição não há a cultura do compartilhamento. 4 pesquisados, o que representa 

7,41% optaram pelo “não, parcialmente”. 
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Gráfico 13 – Cultura Organizacional do compartilhamento do 

conhecimento

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados da pesquisa. 

 

3.7 OBSTÁCULOS AO COMPARTILHAMENTO 

 

A questão 11, na qual o pesquisado poderia assinalar até 3 alternativas, 

apresentou 7 opções ao pesquisado, que tinha ainda a opção de citar outros itens 

que “pode atrapalhar o compartilhamento do conhecimento”, citação que não 

ocorreu.  

“Falta de cultura organizacional do compartilhamento do conhecimento” 

obteve, de acordo com o Gráfico 14, a resposta de 36 participantes, o que significa 

66,67% dos pesquisados e 26,28% das respostas. Fica aqui um assunto para ser 

aprofundado em outras pesquisas, pois para Fialho (2006, p. 76), “é essencial criar 

uma cultura que valorize e ofereça oportunidades para a comunicação de 

conhecimento tácito”. Ainda de acordo com o mesmo autor, a cultura organizacional 

é importante, pois “em uma organização com uma cultura de aprendizagem, todos 

sentem que há oportunidades para aprender e crescer, pois seus membros são 

encorajados a isso” (FIALHO, 2006, p. 103). 
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 “Falta de apoio dos gestores” foi a segunda opção mais escolhida quando se 

trata de itens que podem atrapalhar o compartilhamento do conhecimento, com 

20,44% das respostas, advindos da escolha de 28 pesquisados. Este resultado 

aponta para o papel importante e fundamental dos líderes em analisar os 

procedimentos atuais da organização que talvez não permitem a flexibilização de 

rotinas. Muitas vezes, como afirmam Tonet e Paz (2014, p. 79), “tais procedimentos 

visam exatamente a manter sem alterações a forma de execução das atividades, e 

preservar as situações operacionais ineficazes”. Ainda segundo os mesmos autores, 

“dificilmente as pessoas são encorajadas a reexaminar as suas rotinas de trabalho e 

a combater os procedimentos operacionais ineficazes (TONET, PAZ, 2014, p. 79). 

“Falta de tempo” também levou uma grande fatia das respostas com 16,79%, 

assinaladas por 23 pesquisados. Este resultado pode estar ligado ao item anterior, 

“falta de apoio dos gestores”. Segundo Bukowitz e Williams (2002), as organizações 

que possuem a cultura do compartilhamento do conhecimento e que utilizam a 

aprendizagem como um meio de utilizar a experiência individual em benefício do 

todo não solicitam aos indivíduos que reservem tempo para aprender. Este hábito 

está enraizado nas rotinas de trabalho e é indistinguível e inseparável do próprio 

processo de trabalho. Ainda de acordo com os mesmos autores, “a falta de tempo é 

uma razão quase tão importante quanto a falta de motivação para o fracasso em 

contribuir” (BUKOWITZ; WILLIAMS, 2002, p. 198). 

“Falta de reconhecimento” foi a opção de 19 pesquisados, o que representa 

35,19% dos participantes e 13,87% das respostas. Este é um item difícil de 

mensurar e de dar uma resposta ao funcionário de forma adequada, pois não se 

trata de “recompensa financeira”, questão que veremos a seguir. Na visão de 

Stoner, o funcionário se identifica com a organização, mas a preocupação final é 

com ele mesmo. “Em troca de fazerem um bom trabalho, esperam pagamento 

adequado, condições de trabalho satisfatórias, segurança no emprego e uma certa 

quantidade de reconhecimento, poder e prestígio” (STONER, 2010, p. 303). Para 

Klein (1998) não basta recompensar os trabalhadores do conhecimento. A gerência 

“necessita monitorar a formação e o investimento do capital intelectual visando à 

evolução dos programas e processos de trabalho de capital intelectual da empresa, 

ao longo do tempo” (KLEIN, 1998, p. 9). 

“Falta de comprometimento dos níveis inferiores” vem em seguida com 

10,22% das respostas, de 14 pesquisados, o que representa 25,95 % dos 
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participantes. Aqui está outra barreira difícil de ser transponível. O caminho talvez 

pudesse ser pela motivação externa. Para Bukowitz e Williams (2002), as pessoas 

partilham o seu conhecimento quando percebem que trará algum benefício. Quando 

os benefícios oferecidos pela organização e as espectativas do indivídou não estão 

na mesma sintonia, ocorre o conflito, ou seja, falta a motivação para o 

compartilhamento. Para minimizar esta barreira e conseguir motivar de forma mais  

assertiva, os autores sugerem: vincular a contribuição com a oportunidade e com o 

avanço na carreira; retirar benfícios dos que não contribuem, remover as barreiras 

do compartilhamento e encontrar os ponstos de benefício mútuo. 

“Falta de recompensa financeira” foi a alternativa escolhida por 13 

pesquisados, o que representa 24,07 dos participantes e 9,49% das respostas.  

Recompensar financeiramente de forma adequada e que motive o colaboador 

a partilhar é também um desafio, talvez não tão grande quanto ao anterior que é o 

“reconhecimento”, pois recompensa financeira é mais tangível. Mas qual seria o 

valor justo? Os autores pesquisados não chegam a um denominador comum ao 

indicar um determinado valor. Para Caravantes (2005, p. 81) , “o incentivo 

econômico não é a única força motivadora a que o trabalhador responde”, existindo 

outros fatores que influenciam sua produção, e entre eles está a relação  com os 

outros companheiros de trabalho.   

Bukowitz e Williams (2002) seguem o mesmo raciocínio quando afirmam que 

as organizações que têm como premissa a contribuição possuem incentivos, que 

vão além de simples recompensas para que ocorra o compartilhamento do 

conhecimento. As recompensas geralmente são a curto prazo e ligadas a um 

objetivo específico, enquanto que os incentivos são a longo prazo e focados na 

realização e resultados em grupo.  

“Falta de recursos tecnológicos” apareceu como a última opção, registrado 

apenas por 4 pesquisados, o que representa 7,41% dos participantes e apenas 

2,92% do total das respostas. Este resultado leva a crer que as instituições de 

ensino pesquisadas estão bem equipadas com recursos tecnológicos e os 

profissionais com acesso a estes recursos. 
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Gráfico 14 – O que pode atrapalhar o compartilhamento do conhecimento 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados da pesquisa. 

 

3.8 AS LIDERANÇAS E O COMPARTILHAMENTO 

 

Esta questão, “as lideranças da sua instituição de ensino facilitam o 

compartilhamento do conhecimento”, deu aos pesquisados a possibilidade de quatro 

respostas: sim, plenamente; sim, parcialmente; não, plenamente e não, 

parcialmente. 

“Sim, plenamente” foi a alternativa assinalada por mais da metade dos 

pesquisados, isto é, 29 deles, o que representa que 53,70% assinalaram esta 

resposta. 37,04%, advindos de 20 pesquisados, responderam que em sua instituição 

de ensino as lideranças facilitam o compartilhamento do conhecimento, mas 

parcialmente. Se somarmos o “sim, plenamente”, com o “sim, parcialmente” chega-

se à conclusão de que 90,74% dos líderes destas instituições de ensino facilitam o 

compartilhamento. 

Deste mesmo resultado observa-se a importância dos líderes no 

compartilhamento do conhecimento e a importância de selecionar, contratar e 

manter estes profissionais frente aos principais cargos de gestão. Para Caravantes 
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(2005, p. 503), “pessoas podem ser líderes sem serem gerentes, ser gerentes sem 

serem líderes, ou podem ser tanto gerentes como líderes, simultaneamente”. Ainda 

seguindo o raciocínio do gestor líder, Caravantes (2005) faz uma distinção bem 

focada, destacando que os gerentes, diante de uma pauta de ação, enfatizam o 

planejamento, orçamento, programação da força de trabalho e pensam na resolução 

dos problemas, enquanto que os líderes, que tendem a concentrar-se mais na 

direção e ao focarem o elemento humano, preocupam-se mais com a comunicação 

e a cooperação e enfatizam a cooperação quando da resolução de problemas.  

Bukowitz e Williams reforçam a importância da cultura organizacional e 

afirmam que quando as instituições estimulam os “indivíduos a compartilharem o 

conhecimento, as contribuições acontecem naturalmente. A má notícia (ou boa 

dependendo da organização) é que esse tipo de cultura surge através da liderança 

(BUKOWITZ, WILLIAMS, 2002, p. 185). 

 

Gráfico 15 – As lideranças e o compartilhamento do conhecimento 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados da pesquisa. 
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3.9 A COMUNICAÇÃO E O COMPARTILHAMENTO 

 

A comunicação, nesta questão retratada pela linguagem é um dos 

implicadores ou facilitadores do compartilhamento do conhecimento destacados 

nesta pesquisa. Para Clegg (2011, p. 319), “toda realidade organizacional é 

constituída e construída da comunicação e da falta de comunicação adequada”. 

Imensa é a importância dada por Stoner (2010, p. 388) ao afirmar que “o tempo de 

administrar é gasto em grande parte na comunicação face-a-face, eletrônica ou 

telefônica com os subordinados, pares, supervisores, fornecedores ou clientes”. 

 Importante ressaltar quando o assunto é linguagem e comunicação que as 

“pessoas com conhecimentos e experiências diferentes costumam perceber o 

mesmo fenômeno a partir de perspectivas diferentes” (STONER, 2010, p. 392) e que 

segundo o mesmo autor, “o modo como percebemos uma comunicação é 

influenciada pelas circunstâncias em que ela ocorre” (STONER, 2010, p. 392). 

De acordo com Tonet e Paz (2014, p. 78), “para ocorrer o compartilhamento 

de conhecimento há necessidade de existir uma linguagem comum entre as pessoas 

que atuam na organização”. Um dos grandes obstáculos está exatamente nesse 

aspecto: “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” (TONET; PAZ, 2014, p. 78). 

 O que se percebe no resultado da pesquisa é que 98,15% responderam que a 

“linguagem utilizada para compartilhar o conhecimento em sua instituição de ensino 

é considerada totalmente adequada, ou parcialmente adequada”. Porém não se 

pode ficar tão satisfeito com o resultado, pois em 59,26% das respostas, advindas 

de 32 participantes, a linguagem é parcialmente adequada e em 38,89% ela é 

totalmente adequada, alternativa assinalada por 21 participantes. Aqui se propõem 

dois caminhos: ou mudar a linguagem, ou elevar o nível de compreensão das 

equipes, pois, de acordo com Tonet e Paz (2014, p. 78), “pode ocorrer 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”. Stoner (2010, p. 392) reforça esta sinergia de linguagem entre os públicos 

quando afirma que “para que uma mensagem seja adequadamente comunicada as 

palavras devem significar a mesma coisa para o emissor e o receptor”. 
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A alternativa “parcialmente inadequada” ficou com 1,85% das respostas pois 

1 pesquisado assinalou esta alternativa e “totalmente inadequada” não teve adeptos. 

Para o resultado da pesquisa este índice baixo é bom, visto que “teóricos que 

ressaltam a primazia das relações humanas enfatizam a importância da 

comunicação para um clima de abertura, confiança, comprometimento e 

colaboração” (CLEGG, 2011, p. 311). 

 

Gráfico 16 – linguagem utilizada no compartilhamento do conhecimento 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados da pesquisa. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A evolução tecnológica, científica e do próprio ser humano em suas relações 

interpessoais, afetou diretamente a forma de pensar, de ser e de agir das pessoas e 

das organizações. O que se pensava tornar mais simples, especialmente na 

administração das organizações, tornou-se mais complexo.  

 Atualmente, muito mais do que nos séculos passados, as organizações que 

querem se manter no mercado precisam acompanhar esta evolução, não apenas 

adquirindo tecnologia de ponta, mas especialmente, captando, desenvolvendo e 

mantendo pessoas que estejam comprometidas com a cultura organizacional da 

empresa; que sejam bons e verdadeiros líderes; que saibam se comunicar e 

comunicar as metas e desafios da empresa para suas equipes e, que em todos os 

momentos, estejam focados no compartilhamento do conhecimento, o capital mais 

importante que uma organização pode e deve ter. 

 Ao finalizar esta dissertação, concluímos que os objetivos, tanto geral como 

específicos foram atingidos. No segundo capítulo, item 3.1, foram apresentadas as 

propostas de compartilhamento do conhecimento, proposição do objetivo geral e 

também do terceiro objetivo específico. As 20 propostas apresentadas, se aplicadas, 

todas de preferência, ou parte delas, contribuirão para a criação da cultura 

organizacional de compartilhamento através da liderança e da comunicação. Todas 

as propostas são reais e de fácil aplicabilidade. Muitas delas não despendem 

investimentos financeiros, somente tempo, vontade e dedicação. Porém, deve ser 

um trabalho contínuo e que envolva a cada dia, mais e mais colaboradores. 

 Na revisão de literatura foi analisada a importância da liderança e da 

comunicação no processo de compartilhamento do conhecimento, proposta do 

primeiro objetivo específico. Este capítulo da dissertação foi dividido em três 

subitens. O primeiro analisou a importância de liderança, que resumidamente pode-

se afirmar que são os maestros dentro das organizações. O segundo analisou a 

comunicação, responsável pela disseminação das informações e dos conhecimentos 

dentro das organizações e o terceiro item tratou do compartilhamento do 

conhecimento: sua importância, especificidades, entre elas a criação de uma cultura 

organizacional de compartilhamento e possíveis barreiras no compartilhamento. 

 O segundo objetivo específico: Investigar o processo de compartilhamento do 

conhecimento sob o foco da liderança e comunicação em colégios particulares 
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filiados ao SINEPE/NORPR com mais de 500 alunos, foi atingido por meio da 

aplicação do questionário desenvolvido pelo pesquisador, validado por dois doutores 

e pelo Comitê de Ética da UNICESUMAR. O resultado da aplicação deste 

questionário composto por 15 questões, respondido por 54 participantes de 13 

instituições de ensino, foram apresentados no capítulo 3, Resultado da Pesquisa. Os 

16 gráficos apresentaram como ocorre o compartilhamento do conhecimento nestas 

instituições, alicerçados na liderança e na comunicação.   

 A principal contribuição desta dissertação foi a apresentação de propostas às 

organizações educacionais para a criação de uma cultura organizacional de 

compartilhamento do conhecimento através da liderança e comunicação, para que 

estas empresas cresçam ou permaneçam no mercado nos próximos anos. Estas 

propostas, se aplicadas com seriedade e continuidade possibilitarão aos gestores 

das organizações de educação, novos conhecimentos no que tange ao 

compartilhamento do conhecimento com ênfase em comunicação e liderança. Desta 

forma, gestores mais capacitados devolverão aos alunos, familiares e comunidade 

escolar um serviço mais qualificado, humano e científico.  

 O que foi levantado a partir desta pesquisa, aponta para a possibilidade de 

futuros estudos. Percebeu-se que os líderes que responderam o questionário 

afirmaram que os colaboradores das instituições de ensino gostam de partilhar, 

querem partilhar e se sentem importantes e valorizadas quando os outros membros 

do Colégio se interessam pelo que elas sabem. Porém, também levantou-se que a 

falta de cultura organizacional do compartilhamento do conhecimento, a falta de 

reconhecimento e a falta de tempo podem atrapalhar este compartilhamento. 

Portanto, não necessariamente apenas líderes preparados, motivados e com boa 

comunicação possibilitam o compartilhamento do conhecimento. Existem outras 

tantas variáveis que podem, devem e precisam ser estudadas, levantadas e 

avaliadas. Bem como novas e possíveis propostas de compartilhamento de 

conhecimento precisam ser oferecidas as organizações, sejam elas educacionais ou 

de outro segmento. 

 

  

 

  

 



70 

 

REFERÊNCIAS 

 
ANGELONI, Maria Terezinha (org). Organizações de conhecimento: infra-
estrutura, pessoas e tecnologia. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 

BENIS, W. A nova liderança. In: Liderança e gestão de pessoas: autores e 
conceitos imprescindíveis. São Paulo: Publifolha, 2002. 

BUORO, G. O processo de compartilhamento de conhecimento: estudo de caso 
TenarisConfab. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2005. 

BUKOWITZ, Weni R; WILLIAMS, Ruth L. Manual de Gestão do Conhecimento. 
Porto Alegre: Bookmann, 2002. 

CARAVANTES, Geraldo R. Administração: teorias e processos. São Paulo. 
Pearson Prentice Hall, 2005. 

CLEGG, Stewart. Administração e organizações: uma introdução à teoria e à 
pratica. Porto Alegre: Bookmann, 2011. 

CRAWFORD, R. Na era do capital humano. São Paulo. Atlas, 1994. 

DALKIR, K. Knowledge Managemente in theory and practice. Burlington: 
Elseivier, 2011 

DALMORO, Marlon; VIEIRA, Kelmara Mendes. Dilemas na construção de escalas 
tipo Likert: o número de ítens e a disposição ifluenciam nos resultados? 
Revista Gestão Organizacional. Vol. 6. Chapecó. 2013 

DAVENPORT, H.; PRUSAK, L. Conhecimento Empresarial: Como as 
organizações gerenciam o seu capital intelectual. Trad. de Lenke Peres. 8.ed. Rio de 
Janeiro: Campus, 1998. 

DELORS, Jacques. Educação: um tesouro a descobrir: relatório para a Unesco da 
Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI. 5. ed. São Paulo: 
Cortez; Brasília: UNESCO, 2001. 288 p. 

CUNHA, A. J. M. ; FERREIRA, M.A.T. Transferência de conhecimento em empresas 
muitinacionais estudo de caso na indústria de papel. Perspectivas em Ciência da 
Informação, v. 16, n. 4, p. 95-118, out/dez. 2011. 

DAVENPORT, Thomas H. Ecologia da Informação: porque só a teconologia não 
basta para o sucesso da era da informação. São Paulo: Ed. Futura, 2001 

__________; PRUSAK, Laurence. Conhecimento empresarial: como as 
organizações gerenciam o seu capital intelectual. Trad. de Lenke Peres. 8.ed. Rio de 
Janeiro: Campus, 1998. 237 p.  



71 

 

DAZA, Raymond Prada. Gestão do conhecimento versus gestão das habilidades 
criativas nas organizações. Revista de Administração (RAUSP), v. 38, n. 1, p. 84-
92, 2003. 

DAZZI, Márcia Cristina Schiavi; PEREIRA, Tricia Munari. Impactos da cultura e da 
comunicação na gestão do conhecimento. 2012. Disponível em: 
<http://www.fiescnet.com.br/senai/conhecimento/arquivos/anais/DraAline/ImpactosD
aCulturaNaGestaoDoConhecimento.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2015. 

DE ARAUJO VASCONCELOS, Katia Cyrlene et al. Cultura, Liderança e 
Compartilhamento do Conhecimento Organizacional. Revista de Administração 
FACES Journal, v. 12, n. 1, 2013. 

FARINELLI, F. Internalizando e externalizando conhecimento em comunidades 
de prática virtuais. 2008. 145 p. Dissertação (Mestrado em Administração) – 
Fundação Pedro leopoldo. Pedro Leopoldo: Faculdades Integradas de Pedro 
Leopoldo, 2008. 

FERREIRA, M.P.; LI, D.; SERRA, F.A.R. Transferência internacional de 
conhecimento na multinacional: quando o jogo competitivo multimercado se 
sobrepõe aos mecanismos internos de coordenação. ERA – Revista de 
Administração de Empresas, v9, n1, p. 1-29, jan./jun. 2010. 

FIALHO, Francisco Antonio Pereira. Gestão do Conhecimento e Aprendizagem: 
As Estratégias Competitivas da Sociedade Pós-industrial. Florianópolis: Visual 
Books, 2006. 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5.ed. São Paulo: Atlas, 
2010. 

HARO, C.S.; GÂNDARA, J.M.G.; HORRILLO, M.A.R.;MONDO, T.S. Las etapas de la 
gestíon del conocimiento: perspectivas relacionadas a las cadenas hoteleras. 
Revista Rosa dos Ventos, 6(I) 34-51. 2014. 

ICHIJO, K. Da adminsitração à promoção do conhecimento. In: NONAKA, I.; 
TAKEUCHI, H. Gestão do Conhecimento. Tradução de Ana Thorell. Porto Alegre: 
Bookman, 2008, p. 118-141. 

KLEIN, David A. A gestão estratégica do capital intelectual: recursos para a 
economia baseada em conhecimento. Rio de Janeiro: Qualitymark Ed., 1998. 

KURTZ, D.J.; FORCELLINI, F.A.; VARVAKIS, G. O pensamento enxuto aplicado ao 
processo de transferência de conhecimento entre organizações: associação entre 
desperdícios e barreiras ao fluxo de conhecimento em uma cadeia produtiva. 
Revista Espacios, v. 35, n. 2, p. 10-18, 2014. 

LACOMBE, Francisco J. Masset. HEIBORN, Gilberto L. Jose´. Administração: 
princípios e tendências. 2.ed. São Paulo: 2008. 



72 

 

LAKATOS, E. Maria; MARCONI, M. de Andrade. Fundamentos de metodologia 
científica: Técnicas de pesquisa. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

LEITE, Eliane Santos. Gestão do conhecimento nas empresas brasileiras: 
relações entre estratégia empresarial, gestão de competências e de resultado e 
impactos no desempenho de negócios. 2004. 186 f. Dissertação (Mestrado em 
Administração de Empresas); Programa de Pós-graduação, Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2004. 

LEONARDI, Juliana; BASTOS, Rogério Cid. Bases Epistemológicas da Teoria de 
Criação de Conhecimento Organizacioanl. Perspectivas em Gestão & 
Conhecimento, João Pessoa, v. 4, n. 2, p. 3-18, jul./dez. 2014. 
http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/pgc. ISSN: 2236-417X.  

LOPES, Boanerges; CADINELLI, Flávia. Aproximações e reflexões entre 
identidades, inteligências e comunicação organizacional. Anais do Encontro 
Internacional Tecnologia, Comunicação e Ciência Cognitiva 2.1, 2016. 

NONAKA, I; TAKEUCHI, H. Criação de conhecimento na empresa: como as 
empresas japonesas geram a dinâmica da inovação. 19 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
1997. 

NONAKA, I; TAKEUCHI, H. Criação e dialética do conhecimento. In: NONAKA, I; 
TAKEUCHI, H. Gestão do Conhecimento. Porto Alegre: Bookmann, 2008. 

PESSONI, Arquimedes; PORTUGAL, Kallyny Melina Thomé. A transição da 
comunicação corporativa: possibilidade de participação nas mídias organizacionais. 
Revista Brasileira de Ciências da Comunicação. São Paulo, v.34, n.2, p. 137-156, 
jul./dez. 2011. 

REIS Ana Maria Viegas. Desenvolvimento de equipes. Rio de Janeiro: FGV, 2005. 

ROCHA, Lygia de Carvalho. Criatividade e inovação: como adaptar-se às 
mudanças. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 

ROSSETI, Adroaldo Guimarãos; MORALES, Aran Bey Tcholakian. Ci. Inf., Brasília, 
v. 36, n. 1, p. 124-135, jan./abr. 2007 

SANTOS. Giuliana Teixeira. Métodos para captura de lições aprendidas: em direção 
a melhoria continua na gestão de projetos. Revista de Gestão e Projetos – GeP. E-
ISSN: 2316-3712.  

SCHEIN, E. Cultura organizacional e liderança. São Paulo: Atlas, 2009. 

SCHEINPFLUG, Gisela. Relações entre compartilhamento da informação e 
conflitos em grupos de trabalho. 2007. Tese de Doutorado. Universidade de 
Brasília. 

SENGE, P. A quinta disciplina: arte e prática da organização que aprende. 21.ed. 
Best Seller, São Paulo, 2006. 



73 

 

SPROULL, L; KIESLER, S. Group decision making and communication technology. 
Organizational Behavior and Human Decision Processes, v. 52, n 1. p. 96-123, 
1992 

STEIL, A.V. Estado da arte das definições de gestão do conhecimento e seus 
subsistemas. Florianópolis: Instituto Stela, 2007. Technical Report. 

STONER, James A.F. FREEMAN, R.Edward. Administração. 5 ed. Rio de Janeiro: 
LTC, 2010. 

SVEIBY, K. E. A nova riqueza das organizações. Rio de Janeiro: Campus, 1998. 

TONET, Helena Correa; PAZ, Maria das Graças Torres da. Um modelo para o 
compartilhamento de conhecimento no trabalho. Revista de Administração 
Contemporânea, v. 10, n. 2, p. 75-94, 2006. p 71-83. 2014. 

TOUMI, Iikka. From periphery to center: emerging research topicson knowledge 
society. Technology Review, Helsinki, v. 16, p. 1-63, Aug.2001. 

VASCONCELOS, Katia Cyrlene de Araujo, et al. Cultura, Liderança e 
Compartilhamento do Conhecimento Organizacional. Revista de Administração 
FACES Journal, 12.1 (2013). 

 

 

 

 

 



74 

 

ANEXOS 

Anexo A –  Consentimento SINEPE/NORPR 

 

 



75 

 

Anexo B – Parecer Consubstanciado da Plataforma Brasil 
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Apêndice A – Questionário 
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Apêndice B – Resultados do pré-teste 
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