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RESUMO 

 

A gestão do conhecimento (GC) vem sendo entendida por acadêmicos e por executivos como 

um fator crítico para o sucesso das organizações, o que indica a necessidade de se evoluir nas 

pesquisas sobre o tema. Contudo, a avaliação da gestão do conhecimento ainda hoje é uma das 

atividades mais difíceis para as empresas, sendo parte desta complexidade explicada pelo fato 

do conhecimento ser um ativo intangível, o que dificulta a sua avaliação em termos de processos 

e resultados. A partir dos anos 90, foram criados modelos de maturidade com o intuito de indicar 

o nível que uma empresa se encontra em relação à sua GC. Por meio da avaliação de uma série 

de fatores, os modelos de maturidade permitem que as organizações aprimorem os seus 

processos de GC e, por consequência, aprimorem seus resultados nessa área de gestão. Apesar 

de serem encontrados na literatura diferentes modelos de maturidade em gestão do 

conhecimento, não se encontrou um refinamento sobre como os diversos fatores que formam a 

GC se relacionam. Sendo assim, a questão que esta pesquisa buscou responder foi: há relação 

entre os construtos que compõe um modelo de maturidade de gestão do conhecimento? Por 

conseguinte, o objetivo deste estudo foi identificar a relação entre os construtos de um modelo 

de maturidade em gestão do conhecimento em uma empresa de grande porte, a partir da 

percepção dos seus funcionários. Esta pesquisa utilizou o modelo proposto por Oliveira e 

Pedron (2014). Segundo este modelo, a maturidade da GC em uma empresa é avaliada em cinco 

níveis (de zero a quatro) mediante mensuração de quatro fatores-chave, que são: ambiente 

interno, ambiente externo, conteúdo e processo. O estudo é de natureza quantitativa, tendo sido 

realizada uma survey. O instrumento de coleta de dados foi respondido por 196 funcionários de 

uma empresa de grande porte brasileira. Os dados foram coletados e tratados por meio de 

análises estatísticas descritivas e de modelagem de equações estruturais utilizando o software 

PLS. Os resultados deste estudo indicam [1] se confirmam oito das treze hipóteses de relações 

entre os construtos propostas no modelo de Oliveira e Pedron (2014) e [2] que a empresa em 

questão encontra-se, segundo o modelo estudado, no estágio três de maturidade, denominado 

desenvolvimento. 

 

 

Palavras-chave: Gestão do Conhecimento, Modelo de Maturidade, Grande Empresa, Modelo 

de Equações Estruturais. 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Knowledge Management (KM) has been understood by academics and executives as a critical 

factor for the organizations success, which indicates the need to progress in research on the 

subject. However, the evaluation of knowledge management is still one of the hardest activities 

for companies, being part of this complexity explained by the fact that knowledge is an 

intangible asset, making it difficult to review in terms of processes and results. From the 90s, 

maturity models have been created to indicate the company KM level. Through the evaluation 

of a number of factors, maturity models enable organizations to enhance their KM processes 

and therefore improve their results in this management area. Although they are found in the 

literature different knowledge management maturity models, has not met a refinement on the 

various factors that make up the KM relate. So the question that this research sought to answer 

was: Are there relationship between the constructs that make up a knowledge management 

maturity model? Therefore, the aim of this study was to identify the relationship between the 

constructs of a knowledge management maturity model in a large company, from the perception 

of its employees. This research used the model proposed by Oliveira and Pedron (2014). 

According to this model, the KM maturity in a company is evaluated in five levels (from zero 

to four) by measuring four key factors, which are: internal context, external context, content 

and process. The study is quantitative, having a survey was conducted. The data collection 

instrument was answered by 196 employees of a large Brazilian company. Data were collected 

and processed using descriptive statistical analysis and structural equation modeling using the 

PLS software. The results of this study indicate [1] are confirmed eight of the thirteen 

hypotheses of relations between the constructs proposed in Oliveira and Pedron (2014) model 

and [2] that the company in question is located, according to the model studied in maturity stage 

three, called development. 

 

 

Keywords: Knowledge Management, Maturity Model, Large Company, Structural Equation 

Modeling. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A evolução da tecnologia da informação (TI) ocorrida nas últimas décadas possibilitou às 

organizações criar, armazenar e compartilhar um volume cada vez maior de dados sobre os 

mais diversos assuntos. Com a popularização da internet e da TI, os dispositivos tecnológicos 

assumiram um papel importante na gestão desse conteúdo, atuando como uma extensão da 

mente humana e passando a ser uma força direta de produção (Gaspar, 2010). Com essas 

evoluções, as organizações passaram a se comportar de maneira diferente, tendo como 

consequência a alteração de aspectos internos, das formas de fazer negócios e das suas relações 

com o mercado de maneira geral  (Probst et al., 2002). 

 

Uma vez que a sobrevivência e a sustentabilidade das organizações no cenário atual dependem 

da capacidade das empresas de diferenciarem-se dos concorrentes e da adaptabilidade com 

relação às demandas e mudanças que ocorrem em seus contextos (Hooley et al., 2001), o 

conhecimento passou a ser percebido como um recurso valioso. Por consequência, melhorar o 

desempenho dos negócios tornou-se a principal motivação para que as organizações gerenciem 

o conhecimento (Choi & Lee, 2003), pois, para muitas empresas, alcançar um melhor 

desempenho não depende apenas da implantação bem sucedida dos ativos tangíveis e dos 

recursos naturais, mas também da gestão eficaz do conhecimento (Mills & Smith, 2011). 

 

O conhecimento passou a ser considerado um ativo intangível para obtenção de vantagem 

competitiva sustentável (Ragab & Arisha, 2013), fazendo-se necessária a gestão efetiva deste 

recurso por meio de práticas gerenciais aplicadas aos seus processos, bem como da implantação 

de novas tecnologias de apoio à gestão (Khalili et al., 2012), fator este que ressalta a importância 

do conhecimento para as organizações.  

 

Pesquisas revelam que os investimentos em capitais relacionados ao conhecimento (como 

informação computadorizada, patentes, direitos autorais, capital humano, redes de 

relacionamento e know-how organizacional) foram responsáveis, durante o período de 1995 a 

2007, pelo crescimento de 25% na produtividade por hora de trabalho nos países europeus e de 

27% nos Estados Unidos, sendo que em alguns países os investimentos  em ativos intelectuais 

igualam ou superam os investimentos realizados em ativos tangíveis (OECD, 2012). 
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Em uma pesquisa realizada com mais de mil executivos ao redor do mundo pela empresa de 

consultoria Bain & Company (2011), referente dados de 2010, revelou que a gestão do 

conhecimento foi utilizada como ferramenta gerencial em 69% das empresas pesquisadas, com 

uma perspectiva de crescimento de 31% em sua utilização, constituindo a quinta ferramenta de 

gestão com maior perspectiva de crescimento. Entretanto, a taxa de satisfação dos empresários 

com a utilização da gestão do conhecimento é inferior à média obtida para as demais 

ferramentas de gestão, em função da dificuldade no entendimento sobre os benefícios gerados. 

 

Segundo Oliva (2014), Gestão do Conhecimento (GC) é uma prática adotada pelas empresas 

que buscam a eficiência e eficácia de seus processos administrativos. As técnicas de GC podem 

ser importantes para formalizar o conhecimento tácito através de procedimentos escritos 

(conhecimento explícito) que devem nortear a sequência de atividades repetitivas. Dessa forma, 

a formalização do conhecimento permite a melhoria contínua dos processos que exigem o mais 

alto nível de eficiência. Por outro lado, permite a busca de vantagens competitivas, que pode 

implicar na adoção de uma cultura de inovação, sendo necessária a implantação de um sistema 

de GC para o atingimento dos objetivos organizacionais. 

 

A gestão do conhecimento tem sido, ao longo dos anos, considerada como um fator crítico para 

o sucesso da organização (Bose, 2004). Uma vez que muitas organizações que implantam 

programas de GC não se preocupam em avaliar o processo em si e seus resultados (Ahmed et 

al., 1999), Chen et al. (2009) identificam que a avaliação da gestão do conhecimento é uma das 

atividades mais complexas para as organizações, sendo esta complexidade explicada pelo fato 

do conhecimento ser um ativo intangível (Kankanhalli et al., 2003; del-Rey-Chamorro et al., 

2003).  

 

No campo das pesquisas acadêmicas sobre gestão do conhecimento, um dos indícios que 

demonstram a relevância e o interesse da comunidade científica pelo tema refere-se à alta 

classificação Qualis1, destacada pela CAPES, aos principais periódicos de GC e também aos de 

outras áreas de conhecimento que apresentam trabalhos sobre o assunto, tais como: IEEE 

Transactions on Knowledge & Data Engineering (A1), International Journal of Knowledge 

                                                           
1 Qualis é o sistema brasileiro de avaliação de periódicos, mantido pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior). Relaciona e classifica os veículos utilizados para a divulgação da produção intelectual dos programas de 

pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), quanto ao âmbito da circulação (local, nacional ou internacional) e à 

qualidade (A, B, C), por área de avaliação. 
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Management (A1), Organization Science (A1), Journal of Knowledge Management (A1), 

Knowledge Management Research and Practice (A2). 

 

Estas pesquisas têm sido conduzidas, geralmente, considerando diferentes aspectos da GC, 

sejam discussões teóricas sobre os tipos de conhecimento ou modelos de implementação, como 

também empíricas, baseadas em práticas de implementação ou sistemas de informação 

adotados (Oliveira et al., 2006), havendo carência de pesquisas sobre a avaliação dos processos 

de GC e de seus resultados (Chua & Goh, 2008b). Tal fato se deve, segundo Kruger e Johnson 

(2011), pela falta de modelos adequados as organizações que possibilitem calcular e medir o 

valor do conhecimento e da GC, refletindo na baixa utilização deste tipo de instrumento de 

medição. 

 

Para ajudar as organizações a entender quais os passos necessários para implantar ou melhorar 

a GC, modelos de maturidade em GC têm sido criados (Lin, 2007). Estes modelos podem servir 

como ponto de partida, uma vez que identificam a situação atual da organização e dão subsídios 

para identificar os processos que estão mais deficientes (Kuriakose et al., 2010). 

 

Muitas são as variáveis organizacionais que precisam ser consideradas quando se analisa a 

maturidade da GC. Lee e Kim (2001) consideram, em seu modelo, as variáveis de pessoas, 

processos, tecnologia e conhecimento. Lin (2007) considera processos, estrutura organizacional 

e tecnologia. Oliva (2014), por sua vez, contempla contexto externo, cultura, estrutura 

organizacional, pessoas e tecnologia. Recentemente, Oliveira e Pedron (2014) fizeram uma 

proposta que considera variáveis da maturidade da gestão do conhecimento e de desempenho 

organizacional, sendo que indicam a necessidade deste modelo ser mais bem explorado.  

 

Diante desta lacuna, o presente estudo se propôs a focar nas variáveis do modelo de maturidade 

em gestão do conhecimento proposto por Oliveira e Pedron (2014), considerando a percepção 

de funcionários de uma empresa de grande porte. A organização selecionada para a realização 

deste estudo foi a Algar Telecom S/A, empresa brasileira do setor de telecomunicações que 

possui 3.500 funcionários e está sediada na cidade de Uberlândia/MG. 

 

Por fim, esta dissertação visa dar um contributo na direção da aplicação empírica do referido 

modelo, que compõe o projeto intitulado “Validação de um Modelo de Maturidade de Gestão 
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do Conhecimento”, que conta com suporte do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico). 

 

1.1. DEFINIÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

Como forma das organizações avaliarem sua evolução quanto a um determinado conteúdo 

gerencial (Lin, 2007), foram propostos métodos estruturados em estágios, também 

denominados modelos de maturidade. Tais modelos são adotados em várias áreas do 

conhecimento, como na gestão da qualidade (Quality Management Maturity Grid – QMMG), 

desenvolvimento de software (Capability Maturity Model Integration – CMMI), gestão de 

projetos (Organizational Project Management Maturity Model – OPM3), entre outros. 

 

Os modelos de maturidade são destinados a avaliar determinados conteúdos ao longo do tempo 

(Lin, 2007), sendo que várias perspectivas têm sido usadas para estudar e avaliar a gestão do 

conhecimento por meio de modelos de maturidade que permitam a mensuração de determinados 

critérios. Por exemplo: Lee e Kim (2001) desenvolveram um modelo que visa explicar o 

processo de construção da capacidade organizacional em GC; North e Hornung (2003) criaram 

um método de avaliação que serviu à um prêmio para as empresas que apresentassem um 

melhor desempenho e competitividade; Robinson et al. (2006) conceberam um modelo 

específico para analisar o desempenho da GC em empresas de construção e engenharia; Lin 

(2007) buscou relacionar fatores de GC à capacidade de inovação das empresas; Khatibian et 

al. (2010) criaram um modelo que define o status existente em fatores e variáveis; Oliveira et 

al. (2011) desenvolveram um modelo que contempla 24 construtos relacionados as etapas de 

criação, armazenamento e disseminação do conhecimento, interna e externamente à 

organização, alinhados com os objetivos do negócio, considerando pessoas, processos e 

tecnologia; e, por fim, Oliveira e Pedron (2014), em uma evolução do modelo proposto em 

2011 (Oliveira et al., 2011), buscaram relacionar os fatores-chave de GC aos resultados 

organizacionais. 

 

O modelo de Oliveira e Pedron (2014) contempla quatro fatores-chave e dez construtos: 

contexto interno (suporte da alta direção e tecnologia da informação), contexto externo (cliente, 

fornecedor, parceiro e concorrente), conteúdo (conhecimento tácito e conhecimento explícito) 

e processo (criação/armazenamento e compartilhamento). Neste modelo as autoras buscam [1] 
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analisar a relação entre os diferentes construtos e [2] classificar a empresa de acordo com seu 

nível de maturidade.  

 

Apesar da importância de se identificar o nível de cada um dos construtos de um modelo de 

maturidade de GC e da diversidade de modelos apresentada, Oliveira e Pedron (2014) 

argumentam sobre a relevância de ir além desta avaliação do grau de maturidade, e também 

relacionar os diferentes construtos, uma vez que a literatura aponta que existem relações entre 

eles. Essa possível relação, que não foi considerada nos demais modelos encontrados na 

literatura, motivou a presente pesquisa a realizar o teste empírico do modelo desenvolvido por 

Oliveira e Pedron (2014). 

 

Nesse contexto, considerando a importância de se ampliarem as discussões e contribuições 

teóricas sobre o tema, este trabalho teve a seguinte questão de pesquisa: Há relação entre os 

construtos que compõe um modelo de maturidade de gestão do conhecimento?  

 

1.2. OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

O objetivo geral desta pesquisa é identificar a relação entre os construtos de um modelo de 

maturidade em gestão do conhecimento em uma empresa de grande porte. Para que o objetivo 

geral seja atingido, foram propostos os seguintes objetivos específicos:  

 

 Testar o modelo de Oliveira e Pedron (2014) em uma grande empresa. 

 Medir o nível de maturidade em gestão do conhecimento de uma empresa de grande 

porte, a partir da percepção dos seus funcionários. 

 

1.3. RELEVÂNCIA 

 

Vários autores ressaltam o valor que a informação e o conhecimento possuem para as 

organizações (Choi & Lee, 2003; Bose, 2004; Oliveira et al., 2006; Mills & Smith, 2011; Ragab 

& Arisha, 2013). Dessa forma, a gestão do conhecimento pode ser uma ferramenta importante 

para ajudar os gestores na tomada de decisão, desde que tenha seu processo devidamente 

mensurado (Natale, 2014).  
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Quando se trata de objetivos e consequentes benefícios para a organização oriundos da gestão 

do conhecimento, autores elencam as seguintes possibilidades:  

 

 A geração do aumento da produtividade (Bose, 2004). 

 A promoção da inovação (Ansari, 2012; Hsu & Sabherwal, 2012; Zeide & Liebowitz, 

2012). 

 O aumento da eficiência (Hsu & Sabherwal, 2012). 

 O aumento da eficácia (Zeide & Liebowitz, 2012). 

 A elevação da colaboração entre os empregados (Bose, 2004). 

 A qualificação dos processos como o de tomada de decisão (Al-Sudairy, 2012; Daud, 

2012; Fugate et al., 2012). 

 

Estudos anteriores argumentam sobre a necessidade de melhorar os métodos de mensuração 

dos resultados de gestão do conhecimento (del-Rey-Chamorro et al., 2003; Ragab & Arisha, 

2013). Os modelos de maturidade em GC visam cumprir com o papel de ajudar a medir os 

processos de GC que ocorrem nas organizações, pois permitem às empresas identificar em qual 

estágio de maturidade em relação à GC se encontram, de maneira a poderem trabalhar seus 

pontos fracos e, com isso, garantir que os processos de GC estarão sempre evoluindo (Pee & 

Kankanhalli, 2009; Kuriakose et al., 2010; Oliveira et al., 2011). 

 

Contudo, os modelos de maturidade existentes possuem um caráter determinístico, 

contribuindo com as organizações apenas na estipulação do nível no qual se encontram, não 

considerando a relação entre os construtos de GC para que se atinja um determinado nível. 

Dessa forma, como principal contributo ao arcabouço teórico de Gestão do Conhecimento este 

estudo visa dar continuidade do trabalho de Oliveira e Pedron (2014), mediante a verificação e 

a análise das possíveis relações entre os construtos do referido modelo. 

 

O objeto de pesquisa escolhido para o trabalho empírico foi uma empresa de grande porte 

brasileira do setor de telecomunicações, pois se entende que devido à complexidade da estrutura 

e dos processos que as empresas deste porte possuem os fatores chave e os construtos são 

evidenciados (Daud, 2012). 
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1.4. ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Esta dissertação de mestrado está dividida em cinco capítulos. Neste primeiro capítulo, 

apresentou-se a introdução e a contextualização, o problema e a questão de pesquisa, os 

objetivos, geral e específicos, bem como a justificativa e relevância de se realizar este estudo. 

 

No segundo capítulo expõe-se a revisão da literatura, com o intuito de servir como base de 

conhecimento teórico para identificar os elementos essenciais da pesquisa, que trataram 

basicamente de gestão do conhecimento, modelos de maturidade em gestão do conhecimento e 

um maior detalhamento acerca do modelo de Oliveira e Pedron (2014), base deste estudo. 

 

O terceiro capítulo aborda os aspectos metodológicos adotados, detalhando os procedimentos 

utilizados nas análises que envolveram a mensuração do nível de maturidade e a análise da 

relação entre os construtos. 

 

O capítulo quatro apresenta a análise dos dados oriundos da pesquisa de campo, mediante a 

caracterização da empresa escolhida como caso para o estudo, bem como as discussões em 

torno dos resultados da pesquisa para cada um dos objetivos propostos. 

 

Por fim, no último capítulo são feitas as conclusões, contemplando as contribuições do estudo, 

suas limitações e sugestões para pesquisas futuras. 

  



 
 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo foram abordados os principais conceitos que envolvem a presente pesquisa: 

gestão do conhecimento e modelos de maturidade em gestão do conhecimento. 

 

2.1. GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

Nonaka e Takeuchi (1997), em um dos seus principais estudos sobre gestão do conhecimento, 

buscaram compreender o sentido do conhecimento. Baseados em Platão, entendem ser o 

conhecimento uma crença verdadeira justificada, abordando a verdade sob o ponto de vista de 

que, enquanto a epistemologia tradicional do ocidente se concentrou na verdade como atributo 

essencial do conhecimento, destacam a natureza do conhecimento como crença justificada. Em 

outras palavras, os autores consideram o conhecimento como um processo humano dinâmico 

de justificar a crença pessoal com relação à verdade. 

 

Mais recentemente, Nakano e Fleury (2008) trouxeram duas classificações para as perspectivas 

do conhecimento: cognitiva e construtivista. Na perspectiva cognitiva vê-se o mundo como uma 

realidade pré-definida cuja existência é independente da ação e história da organização e dos 

indivíduos enquanto, por outro lado, na perspectiva construtivista, a realidade é construída por 

meio de observações e reflexões do indivíduo sobre uma dada situação existente, sendo 

considerado socialmente construído sem considerar uma realidade pré-existente (Shinoda, 

2012). No que tange a abordagem de gestão do conhecimento assume-se a perspectiva 

construtivista para o conhecimento, pois se entende que este não equivale à uma verdade 

universal, mas sim às crenças que possuem fundamentação lógica e que possa ser 

continuamente modificado de acordo com as experiências do indivíduo e com os diferentes 

contextos (Nonaka & Takeuchi, 1997). 

 

Outro aspecto que vale ressaltar antes de se tratar da gestão do conhecimento em si é a 

diferenciação existente entre dado, informação, conhecimento e sabedoria, pois alguns autores 

críticos à gestão do conhecimento (Ponzi & Koenig, 2002; Wilson, 2002) afirmam que o que 

há na prática é administração da informação, pois identificam em suas incursões teóricas que 

existe uma confusão entre os conceitos de informação e conhecimento. De uma maneira 
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visual, partindo das definições de Ackoff (1989), pode-se diferenciar dado, informação, 

conhecimento e sabedoria por meio da seguinte evolução: 

 

Figura 1: Definições de dado, informação, conhecimento e sabedoria 

Fonte: Adaptado de Ackoff (1989) 

 

A partir da compreensão dos assertivos conceitos tratados na figura acima exposta, fica claro 

que o que se trata em gestão do conhecimento é a informação contextualizada, que no ambiente 

organizacional pode ser identificada em processos de produção e rotinas administrativas, por 

exemplo. 

 

Pillania (2009), ao discorrer sobre a importância do conhecimento para as organizações, 

argumenta que o conhecimento pode ser toda forma de intuições, raciocínios, discernimentos, 

experiências, produtos, serviços, processos, clientes, mercados, competição e o que mais 

capacite as pessoas a agirem e lidarem com as situações existentes. 

 

No que tange os tipos de conhecimento existentes na organização, para Nonaka e Takeushi 

(1997), existem dois tipos, que se expandem em termos quantitativos e qualitativos, que são o 

conhecimento tácito e o explícito. Segundo os autores, essa classificação foi inicialmente 

abordada por Michael Polanyi em 1966 e, ao longo dos anos, foi enriquecida por outros autores. 

Partindo do pressuposto que o conhecimento explícito é oriundo do conhecimento tácito e que 

age como um guia que leva as pessoas à produção de conhecimentos novos, sejam eles tácito 

Dado: 

fato cru

Informação: 

dado com 
significado

Conhecimento:

informação 
contextualizada

Sabedoria: 

conhecimento 
aproveitado para 

a melhoria da 
condição 
humana
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ou explícito (Gaspar, 2010), pode-se ver as diferenças entre os tipos de conhecimento no quadro 

a seguir: 

  

Quadro 1: Características do conhecimento tácito e do conhecimento explícito 

Conhecimento tácito Conhecimento explícito 

Não é facilmente visível e explicável. 

Pode ser expresso em palavras, números ou 

sons. É pronunciável, formulado em frases e 

capturado sob a forma de desenho e escrita. 

Subjetivo, dependente do contexto específico. 
Fundamentado em uma teoria independente do 

contexto. 

Relacionado ao “saber como” (knowing how). Relacionado ao “saber sobre” (knowing about). 

Ligado aos sentidos (experiência tátil, 

habilidades motoras, intuição, palpites, modelos 

mentais não articuláveis). 

É compartilhado na forma de dados, fórmulas 

científicas, recursos visuais, especificações ou 

manuais. 

Altamente pessoal e difícil de formalizar, 

dificultando sua comunicação e 

compartilhamento. 

Pode ser transmitido aos indivíduos de maneira 

rápida, formal e sistemática. 

Fonte: Adaptado de Shinoda (2012)  

 

Cabe ressaltar, conforme Nonaka e Von Krogh (2009), que o conhecimento tácito e o explícito 

não devem ser vistos como entidades separadas, mas mutuamente complementares, uma vez 

que o conhecimento tácito é necessário para a compreensão do conhecimento explícito. 

 

Nas organizações, o conhecimento possui um percurso que pode ser melhor interpretado por 

meio do conceito da espiral do conhecimento. Criada por Nonaka e Takeuchi (1997), a espiral 

demonstra como ocorre a conversão do conhecimento na organização, por meio de um modelo 

que combina quatro modos para a ocorrência desta conversão: socialização, externalização, 

combinação e internalização. 
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Figura 2: Espiral do conhecimento 

 

Fonte: Adaptado de Nonaka e Takeuchi (1997) 

 

O modo de socialização ocorre quando há o compartilhamento das experiências entre os 

indivíduos, por meio da mera observação e interação entre eles, sem necessariamente usar a 

linguagem. A externalização, por sua vez, acontece quando há um processo de articulação do 

conhecimento tácito em explícito por meio do diálogo e da reflexão no grupo. Já a combinação 

é o modo em que ocorre a criação de um novo conhecimento explícito, oriunda da organização 

e da combinação de conceitos em um sistema de conhecimento, ocasião em que vários grupos 

na organização passam a interagir em torno de um dado conhecimento. Por fim, na 

internalização há a incorporação do conhecimento explícito em conhecimento tácito, ou seja, 

por meio do ‘aprender fazendo’ e da repetição de uma tarefa, certo conhecimento acaba-se por 

virar uma ‘verdade’ na organização (Nonaka & Takeuchi, 1997). 

 

Quando a empresa prioriza o conhecimento explícito sua gestão do conhecimento está voltada 

às tecnologias para armazenagem, codificação e reutilização do conhecimento (Xavier et al., 

2012). Já as empresas mais focadas no conhecimento tácito tendem a desenvolver atividades 

relacionadas ao contato contínuo, ao compartilhamento de ideias e experiências dos 
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funcionários, realizando atividades relacionadas ao diálogo entre os indivíduos da organização 

(Hansen et al., 1999). 

 

Independentemente do tipo de conhecimento que é mais latente dentro de uma organização é 

notável a importância de se realizar a sua gestão. Nonaka (1994) define a gestão do 

conhecimento como o processo de criar continuamente novos conhecimentos, disseminando-

os amplamente através da organização e incorporando-os velozmente em produtos/serviços, 

tecnologias e sistemas, de maneira a perpetuar a mudança no interior da organização. 

 

A partir do argumento acima, pode-se verificar que o autor enfatiza a criação contínua de novos 

conhecimentos, demonstrando que a proposta da GC está além da gestão daquilo que já existe, 

de maneira sistemática. Em uma perspectiva complementar, Lee e Yang (2000) definem a GC 

como uma coleção de processos que governam a criação e a disseminação do conhecimento 

com o intuito de alcançar os objetivos organizacionais. 

 

Para produzir resultados, as empresas precisam gerir o recurso conhecimento por meio de 

processos (Nodari, 2013). Nas últimas décadas vários autores criaram processos para a 

realização da gestão do conhecimento, constantes no Quadro 2, que está organizado de acordo 

com as fases que os compõem mediante classificação proposta por Goldoni e Oliveira (2006). 

As autoras consideram que as etapas, apesar de serem nominalmente diferentes, estão dentro 

de um mesmo contexto de aplicação prática: 
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Quadro 2: Comparação entre processos de GC 

Autores Fases do processo de GC 

Wiig  

(1997) 

1 - Criação 

2 - Identificação 

3 - Compilação 

4 - Transformação 
5 - Disseminação 

6 - Aplicação 

7 - Realização de 

Valor 

Demarest 

(1997)  

1 - Construção 2 - Materialização 3 - Disseminação 4 - Utilização 

5 - Gerenciamento / Mensuração 

Ahmed, Lim 

e Zairi 

(1999) 

1 - Criação - 
2 - 

Compartilhamento 

3 - Mensuração 

4 - Aprendizagem 

Armistead 

(1999) 

1 - Criação - 2 - Transferência 3 - Incorporação 

4 – Indicadores 

Burk  

(1999) 
1 - Criação 2 - Organização 

3 - 

Compartilhamento 
4 - Utilização 

Tiwana 

(2000) 
1 - Aquisição - 2 - Disseminação 3 - Utilização 

Darroch 

(2003) 
1 - Aquisição - 2 - Disseminação 3 - Utilização 

Chen e 

Chen 

(2005) 

1 - Criação 

2 - Captura 

3 - Refinamento 

4 -Armazenamento 

5 - Disseminação 

6 - Circulação 

7 - Gerenciamento 

8 - Finalização 

Lee, Lee e 

Kang 

(2005) 

1 - Criação 2 - Acúmulo 
3 - 

Compartilhamento 

4 - Utilização 

5 - Internalização 

Goldoni e 

Oliveira 

(2006) 

1 - Criação 2 -Armazenamento 3 - Disseminação 4 - Utilização 

5 - Mensuração 

Kruger e 

Johnson 

(2011) 

1 - Troca 

2 - Captura 
- - 

3 - Reutilização 

4 - Internalização 

Oliva  

(2014) 

1 - Definição 

2 - Aquisição 
3 - Armazenamento 4 - Disseminação 

5 - Aplicação 

6 - Avaliação 

Fonte: Adaptado de Goldoni e Oliveira (2006) 

 

No quadro podem-se verificar as propostas de catorze estudos distintos. De uma maneira geral, 

a primeira coluna contempla ações relacionadas à criação de novos conhecimentos e ajustes no 

conhecimento existente. Na segunda, têm-se ações de armazenamento do conhecimento, que 

envolve alguma forma de registro. Na etapa seguinte, há ações de disseminação do 

conhecimento, ou seja, de compartilhamento e comunicação do conhecimento ora criado e 

guardado. E, na quarta etapa, considera-se a utilização em si do conhecimento. Goldoni e 
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Oliveira (2006) propõem uma quinta etapa, que consiste na avaliação das etapas do processo 

de GC e do resultado obtido, etapa essa denominada “mensuração”.  

 

A etapa de “mensuração” é considerada por cinco dos autores: Demarest (1997); Armistead 

(1999); Ahmed, Lim e Zairi (1999). Apesar de Armistead (1999) não explicitar uma etapa 

específica para a mensuração, em seu processo nota-se a presença de indicadores em todas as 

etapas de seu processo. Demarest (1997) apresenta a etapa de gerenciamento, da qual faz parte 

a mensuração do processo. Oliva (2014), numa abordagem similar, apresenta a etapa de 

avaliação. Já Ahmed, Lim e Zairi (1999) apresentam explicitamente a etapa da mensuração dos 

efeitos do processo antes que ele seja incorporado pela organização. 

  

Na sequência do presente estudo, será dada ênfase aos conceitos e modelos que permitem às 

organizações atuarem na mensuração da gestão do conhecimento, de maneira que consigam 

identificar a sua influência nos resultados porventura obtidos. 

 

2.2. MODELOS DE MATURIDADE  

 

Um modelo de maturidade descreve o desenvolvimento de uma organização ao longo do tempo 

e pode ter as seguintes propriedades (Klimko, 2001; Weerdmeester et al., 2003): 

 

 O desenvolvimento de uma organização é descrito com número limitado de níveis de 

maturidade (normalmente de quatro a seis). 

 Os níveis são caracterizados por certos requisitos que a organização tem para atingir a 

esse nível. 

 Os níveis têm uma ordem sequencial, a partir de um nível inicial de até um nível final 

(o último é o nível de perfeição). 

 Durante o desenvolvimento a organização pode progredir de um nível para o próximo 

nível. 

 Modelos de maturidade são análogos da abordagem do ciclo de vida. Cada organização, 

idealmente, se desenvolve através dos níveis ao longo do tempo até atingir a perfeição. 

 

Chen e Fong (2015), por sua vez, ressaltam na conclusão de seus estudos que os métodos para 

avaliar o desempenho da GC ajudam as empresas a lidar com a detecção, avaliação e 
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planejamento da GC em um momento específico, ou seja, não demonstrando a necessidade de 

haver uma constante avaliação sobre o nível no qual a organização se encontra. 

 

Os modelos de maturidade em gestão do conhecimento têm como base teórica a Visão Baseada 

em Conhecimento (Grant, 1996a) e a Teoria do Ciclo de Vida (Smith et al., 1985), teorias essas 

que foram combinadas de maneira a oferecer embasamento à criação dos modelos. 

 

A Visão Baseada em Conhecimento (Knowledge Based-View – KBV) ampliou a Visão Baseada 

em Recursos (Resouce Based-View – RBV) da empresa, que alega que os recursos 

organizacionais devem ser valiosos, raros e apropriáveis para gerar uma vantagem competitiva 

e ser sustentável ao longo do tempo, considerando sua baixa possibilidade de substituição, baixa 

mobilidade e baixa imitabilidade. Ou seja, a KBV sustenta que o conhecimento organizacional 

é o principal recurso para criar e sustentar uma vantagem competitiva (Grant, 1996b). 

 

Uma empresa pode criar valor de duas maneiras: pela produção de insumos que são fisicamente 

transformados em produtos (a saída tem mais valor do que a entrada); por arbitragem, seja por 

meio do lugar (comércio) ou tempo (especulação), sendo que as empresas criam valor movendo 

um produto de um mercado para outro, mas sem transformá-lo fisicamente. Em ambas as 

situações, o papel do conhecimento está intrínseco nas atividades de criação de valor (Grant, 

1996b). 

 

Em suma, a Visão Baseada em Conhecimento contribui para o embasamento teórico dos 

modelos de maturidade de GC pois considera o conhecimento como um importante recurso 

estratégico (Grant, 1996a), que pode produzir benefícios ao longo prazo (Hsieh et al., 2009).  

Já a Teoria do Ciclo de Vida representa uma adaptação do conceito de ciclo de vida da biologia 

por pesquisadores organizacionais (Duobiene, 2013). A proposta desta teoria é que as 

organizações nascem, tentam crescer em diferentes formas (Mintzberg, 1989) e, eventualmente, 

morrem. A noção teórica do ciclo de vida é distintamente determinista, pois determina que as 

organizações passem inexoravelmente de uma fase para a próxima ao longo do tempo (Lester 

et al., 2003). Em outras palavras, a teoria apresenta o desenvolvimento de um caminho 

resultante da mudança que ocorre nas organizações segundo um determinado padrão (Smith et 

al., 1985). Uma vez que considera a influência do ambiente e de fatores chave, apresenta 
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estágios em sequência (Van de Ven & Poole, 1995), podendo ser entendido como a 

representação da estrutura básica de um modelo de maturidade de GC (Oliveira et al., 2011).  

 

Nas últimas décadas muitas organizações têm adotado iniciativas de GC na busca de vantagem 

competitiva em relação aos seus concorrentes (Goldoni & Oliveira, 2006). Contudo, a avaliação 

da gestão do conhecimento ainda hoje é uma das atividades mais difíceis para as empresas 

(Chen et al., 2009), sendo parte desta complexidade explicada pelo fato do conhecimento ser 

um ativo intangível (Del-Rey-Chamorro et al., 2003; Kankanhalli et al., 2003) e por também 

existir uma lacuna nas pesquisas científicas quanto à avaliação da GC em termos de processos 

(Oliveira et al., 2011). 

 

Bornemann e Sammer (2003) afirmam que muitas pesquisas estão disponíveis na literatura 

sobre a temática da gestão do conhecimento, no entanto ressaltam que a maioria delas falha 

quando se trata de mensuração. Outros autores, como Demarest (1997), Ahmed, Lim e Zairi 

(1999) e Armistead (1999) expõe em seus estudos a importância de se mensurar o processo de 

gestão do conhecimento, que governa a criação, disseminação e utilização do conhecimento 

para atingir plenamente os objetivos da organização, devendo gerar indicadores, como em 

qualquer outro processo organizacional.  

 

Quando se considera um sistema de mensuração específico para gestão do conhecimento, 

autores sugerem algumas características essenciais. Ahmed et al. (1999) citam três 

características: [1] deve ocorrer em todos os níveis da organização, desde o nível estratégico 

até o nível operacional; [2] deve consistir em uma combinação de indicadores de tarefas 

individuais e de tarefas de gerenciamento do processo; [3] os indicadores devem mostrar as 

áreas onde existam oportunidades de melhoria na organização (Ahmed et al., 1999). Bose 

(2004) indica uma quarta característica, sugerindo que as organizações devem interligar seus 

sistemas de mensuração específicos de gestão do conhecimento com seus sistemas de 

mensuração de desempenho, ou seja, vincular a gestão do conhecimento com a performance 

organizacional. 

 

A luz dessas características, modelos de maturidade têm sido criados com o intuito de avaliar 

determinados conteúdos ao longo do tempo (Lin, 2007), sendo que várias perspectivas têm sido 
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usadas para estudar e avaliar a gestão do conhecimento por meio de modelos de maturidade que 

permitam a mensuração de determinados critérios. 

 

2.3. OS MODELOS DE MATURIDADE DE GC  

 

Um modelo de maturidade é um conjunto de práticas que são vinculadas a uma escala, com 

diversos passos descritos desde um nível inicial até um nível de excelência (Pérez & Enrique, 

2012). É desenvolvido para servir de roteiro em uma avaliação da GC na empresa, pois, ao ser 

aplicado, o modelo apresenta um diagnóstico com o nível de maturidade no qual a empresa está 

naquele momento (Natale, 2014). A partir desta identificação, fatores que necessitam de mais 

desenvolvimento e atenção podem ser melhorados. Além disso, os modelos de maturidade estão 

ligados diretamente à implantação de GC nas empresas, podendo servir também como uma 

ferramenta, principalmente por contribuir para o melhor entendimento das estruturas, 

terminologias e processos de GC (Kuriakose et al., 2010). 

 

Um dos modelos de maturidade mais conhecidos é o Capability Maturity Model (CMM). Esse 

modelo foi criado pelo Instituto de Engenharia de Software Americano e tem como objetivo 

avaliar a maturidade dos processos de desenvolvimento de software (Natale, 2014). Muitos 

modelos de maturidade em GC são baseados no CMM e, por isso, coloca-se muita ênfase na 

tecnologia, negligenciando dimensões gerenciais e estratégicas nesses modelos (Kruger & 

Snyman, 2007; Sinha, 2013). 

 

Nesta pesquisa, nove modelos de maturidade em GC foram analisados a partir dos fatores-chave 

que os compõem, ampliando a análise realizada por Oliveira e Pedron (2014) em seu estudo: 
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Quadro 3: Fatores-chave dos modelos de maturidade de GC pesquisados 
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Lee e Kim 

(2001) 
 X        X X  X  

North e 

Hornung 

(2003) 

       X  X X X   

Robinson et al. 

(2006) 
             X 

Lin  

(2007) 
       X  X   X  

Mehta et al. 

(2007) 
         X X  X  

Pee e 

Kankanhalli 

(2009) 

         X X  X  

Khatibian et al. 

(2010) 
X     X X X X X X  X  

Kruger e 

Johnson 

(2011) 

X  X   X X    X  X  

Oliveira et al. 

(2011) 
  X X X      X    

Oliva  

(2014) 
   X  X  X  X   X  

Fonte: Adaptado de Oliveira e Pedron (2014) 

 

No Quadro 3 foram identificados quinze fatores-chave distintos que, quando combinados, 

formam os modelos de maturidade desenvolvidos pelos autores. Abaixo consta a descrição de 

cada um desses fatores: 

 

 Avaliação: refere-se às métricas capturadas para determinar se a melhoria da gestão do 

conhecimento está ocorrendo ou se dela deriva algum benefício (Kruger & Johnson, 

2011). 

 Conhecimento: refere-se aos tipos de conhecimento existentes em uma organização 

(Lee & Kim, 2001). 

 Conteúdo: refere-se aos processos e tecnologias para contemplar os conhecimentos 

tácito e explícito (Oliveira et al., 2011). 
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 Contexto externo: refere-se a interação com entes externos à organização (clientes, 

fornecedores, parceiros e concorrentes) para a troca de conhecimento (Oliveira et al., 

2011). 

 Contexto interno: refere-se a utilização de tecnologia da informação nos processos de 

GC bem como a relação entre a alta administração e a GC (Oliveira et al., 2011). 

 Cultura: refere-se a importância da orientação da empresa para a criação de 

conhecimento, considerando questões como abertura para novas ideias e inovação 

(Oliva, 2014). 

 Estratégia: refere-se ao alinhamento das estratégias de gestão empresarial e do 

conhecimento (Kruger & Johnson, 2011). 

 Estrutura organizacional: significa que a empresa procura desenvolver a GC de uma 

forma estruturada (Oliva, 2014). 

 Liderança: refere-se ao engajamento das lideranças que compõem a organização para 

desenvolver a GC (Khatibian et al., 2010) 

 Pessoas: refere-se a participação das pessoas no processo de GC (Oliva, 2014).  

 Processo: refere-se as etapas do processo de GC, tais como criação, armazenamento e 

compartilhamento do conhecimento (Oliveira et al., 2011). 

 Resultados: refere-se à análise dos efeitos da GC sobre os resultados financeiros da 

empresa (North & Hornung, 2003). 

 Tecnologia: refere-se a tecnologia de informação que facilita a identificação, criação e 

difusão de conhecimento entre elementos organizacionais dentro e entre empresas, por 

exemplo, por meio de um portal corporativo (Kruger & Johnson, 2011). 

 

Como forma de compreender as principais características de cada modelo, foi desenvolvido um 

resumo de cada um deles, em ordem cronológica de publicação: 

 

Lee e Kim (2001): Este estudo combina perspectivas da teoria do ciclo de vida e tecnologia 

para explicar o processo de construção de capacidade organizacional de gestão do 

conhecimento. O progresso geral de estágios é baseado nas teorias do ciclo de vida que adotam 

o crescimento orgânico como um dispositivo heurístico para explicar as mudanças de 

comportamentos organizacionais e sua progressão como um processo. O modelo apresenta 

quatro estágios (iniciação, propagação, integração e networking).  
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North e Hornung (2003): Criado pelas instituições Commerzbank, Financial Times Alemanha 

e Impulse, esse método de mensuração visava um prêmio para as empresas que apresentassem 

um melhor desempenho e competitividade, de uma forma duradoura, oriundos da gestão do 

conhecimento. A avaliação das empresas concentrou-se nos seguintes critérios: benefícios para 

os funcionários, clientes e da própria organização; implementação de iniciativas de GC 

considerando TI, gestão de recursos humanos e os aspectos organizacionais; melhoria da 

capacidade competitiva. 

 

Robinson et al. (2006): Modelo criado para investigar práticas de GC e as possíveis melhorias 

no desempenho de empresas nas áreas de construção e engenharia. Com foco na 

sustentabilidade das empresas dos segmentos citados, o modelo, denominado STEPS, é uma 

sigla que representa as etapas do processo que são mensuradas: [1] Start-up; [2] Take-off; [3] 

Expand; [4] Progress; [5] Sustain. Na pesquisa dos autores não há a descrição da metodologia 

e, portanto, não é possível identificar a ferramenta utilizada para a aplicação prática do modelo. 

Os fatores-chave do processo de GC utilizados no modelo não estão claramente descritos. 

 

Lin (2007): O estudo analisa a influência de fatores individuais (prazer em ajudar outros e 

autoconhecimento), fatores organizacionais (suporte da alta administração e recompensas 

organizacionais) e fatores de tecnologia (uso da tecnologia da informação e comunicação) sobre 

os processos de compartilhamento de conhecimento e se estes levam a organização à uma maior 

capacidade de inovação. 

 

Mehta et al. (2007): Modelo de maturidade criado para o contexto da empresa Infosys, composto 

por cinco estágios, tendo pessoas, processos e tecnologia como pilares do processo de GC da 

organização.  

 

Pee e Kankanhalli (2009): A proposta do G-KMMM (General KM Maturity Model), nome dado 

ao modelo proposto, tem dois componentes principais: nível de maturidade e os processos 

chave. Cada nível de maturidade ([1] inicial; [2] consciente; [3] definido; [4] gerenciado; [5] 

otimizado) é caracterizado em termos de três processos chave (pessoas, processos e tecnologia), 

sendo que cada processo chave é descrito por um conjunto de características. Estas 

características especificam as práticas de GC que podem ajudar as organizações cumprir as 

metas do nível de maturidade. 
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Khatibian et al. (2010): Este modelo contempla 8 fatores-chave (estratégia, liderança, cultura, 

avaliação, estrutura organizacional, TI, processos e recursos humanos) e 42 variáveis que 

podem afetar a gestão do conhecimento nas organizações, de maneira a definir a posição atual 

de uma dada empresa e sugerir quais fatores e variáveis necessitam de priorização para que se 

otimize sua posição. Há cinco estágios de maturidade neste modelo: [1] inicial; [2] gerenciado; 

[3] definido; [4] gerenciado quantitativamente; [5] otimizado. 

 

Kruger e Johnson (2011): O modelo de maturidade proposto possui quatro estágios definidos, 

sendo que os autores propõem uma espécie de ranking no qual as empresas se posicionam de 

acordo com a pontuação obtida. Um questionário é proposto como ferramenta de avaliação da 

maturidade da empresa. O questionário está dividido em seis fases: [Fase 1] TI e comunicação 

e a gestão da informação como viabilizadores da gestão do conhecimento; [Fase 2] Decisão 

sobre princípios da gestão do conhecimento; [Fase 3] A capacidade de formular uma política 

de conhecimento para toda a organização; [Fase 4] Estratégias de construção de conhecimento; 

[Fase 5] Formulação de estratégias de gestão do conhecimento; [Fase 6] O conhecimento 

onipresente. Cada fase se integra, de alguma maneira, a um dos quatro níveis de maturidade em 

GC. 

 

Oliveira et al. (2011): O modelo de maturidade de gestão do conhecimento, denominado KM3, 

ofereceu à literatura elementos para a mensuração do processo de gestão do conhecimento por 

meio de 24 construtos relacionados a quatro dimensões (contexto interno, contexto externo, 

conteúdo e processo). O modelo apresenta 5 estágios de maturidade: [0] falta de consciência; 

[1] planejamento; [2] iniciação; [3] avaliação; [4] integração. 

 

Oliva (2014): Este modelo mensura cinco fatores - organização, informação, cultura, 

participação e engajamento. A análise para a construção do modelo partiu da identificação do 

autor de barreiras e práticas associadas à GC em grandes empresas brasileiras.  Os fatores, por 

sua vez, podem ser avaliados de acordo com a seguinte escala: [1] insuficiente; [2] estruturado; 

[3] orientado; [4] integrado. O autor afirma, na seção em que aponta as limitações de sua 

pesquisa, que o modelo não teve aplicação empírica. 

 

De uma maneira geral, os modelos de maturidade de GC analisados variaram de quatro a seis 

estágios. Os fatores considerados em cada estágio são em parte diferentes, assim como as 
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dimensões em que são estruturados. Um aspecto a salientar é que alguns destes modelos foram 

desenvolvidos especificamente para empresas de um determinado setor de atividade e para um 

determinado país, como por exemplo o modelo para empresas de construção civil no Reino 

Unido (Robinson et al., 2006), ou a partir da realidade de uma única empresa, como por 

exemplo para a Infosys (Mehta et al., 2007), o que pode influenciar no conteúdo dos modelos. 

Em outros casos, alguns modelos apresentam de forma subjetiva o que deve ser considerado, 

permitindo diferentes interpretações na medida em que fossem aplicados em contextos 

diferentes. 

 

Apesar dos modelos pesquisados neste estudo contribuírem para a identificação do nível de 

maturidade em GC de uma organização a partir de um conjunto de fatores-chave, Oliveira e 

Pedron (2014) argumentam sobre a relevância de relacionar os diferentes fatores-chave, uma 

vez que a literatura aponta para a existência dessas relações.  

 

2.4. O MODELO PROPOSTO POR OLIVEIRA E PEDRON (2014) 

 

Oliveira e Pedron, a partir dos estudos de 2011, desenvolveram um estudo no ano de 2014 

denominado Maturity Model for Knowledge Management and Strategic Benefits no qual 

evoluem o conhecimento no que tange à proposição de relacionamento entre os fatores-chave 

que compõem o seu modelo. Outro aspecto adicionado ao estudo contempla à investigação do 

relacionamento entre o modelo de maturidade em GC e construtos relacionados a resultados 

organizacionais, como inovação, capacidade absortiva e desempenho. 

 

Tendo em vista que ambos os modelos não foram validados empiricamente, este estudo visou 

oferecer um contributo ao trabalho de 2014 por meio da aplicação prática do que compete ao 

modelo de maturidade de GC em uma empresa de grande porte, mediante uma survey que 

coletou dados referentes à percepção dos funcionários sobre os fatores-chave. Os fatores e os 

construtos do modelo foram escolhidos porque podem ser usados por empresas de diferentes 

tamanhos e diferentes segmentos de atuação, possuindo ou não programas formais de GC 

(Oliveira & Pedron, 2014). O modelo é composto por quatro fatores chave, que são: contexto 

interno (CI), contexto externo (CE), conteúdo (C) e processo (P), sendo os construtos 

relacionados e os autores referência conforme quadro a seguir: 
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Quadro 4: Fatores-chave e construtos do modelo relacionados à GC 

Construtos CI CE C P Escalas utilizadas 

SA – Suporte da Alta Administração X    
(Lin, 2007) 

TI – Tecnologia da Informação X    

CL – Clientes  X   

(Oliveira & Pedron, 2014) 
PA – Parceiros  X   

FO – Fornecedores  X   

CN – Concorrentes  X   

CT – Conhecimento Tácito   X  
(Choi & Lee, 2003) 

CE – Conhecimento Explícito   X  

CA – Criação/Armazenamento    X (Oliveira & Pedron, 2014) 

CC – Compartilhamento    X (Vries, Hooff, & Ridder, 2006) 

Fonte: Adaptado de Oliveira e Pedron (2014) 

 

Oliveira et al. (2011) descrevem cada construto que compõe o modelo da seguinte forma: 

 

 Suporte da Alta Administração: Relação entre a alta administração e a GC. 

 Tecnologia da Informação: Tecnologia de informação utilizada nos projetos GC. 

 Clientes: Participação dos clientes na GC da organização. 

 Parceiros: Participação dos parceiros na GC da organização. 

 Fornecedores: Participação dos fornecedores na GC da organização. 

 Concorrentes: Participação dos concorrentes na GC da organização. 

 Conhecimento Tácito: Processos e tecnologias para contemplar o conhecimento tácito 

da organização. 

 Conhecimento Explícito: Processos e tecnologias para contemplar o conhecimento 

explícito da organização. 

 Criação/Armazenamento: Definição das atividades organizacionais de criação e de 

armazenamento do conhecimento. 

 Compartilhamento: Definição das atividades organizacionais de compartilhamento do 

conhecimento. 

 

Cada um dos construtos pode ser classificado em estágios, de acordo com o nível mensurado. 

A seguir serão apresentados os procedimentos para avaliação dos construtos que compõem o 

modelo.  
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2.4.1. Níveis de maturidade do modelo  

 

Para que ocorra a mensuração dos níveis de GC para cada construto, 42 afirmativas compõem 

o instrumento de coleta de dados, sendo que cada uma pode ser avaliada numa escala Likert 

que varia de 1 (discordo fortemente) até 5 (concordo fortemente). 

 

A partir dos resultados coletados, deve-se efetuar o cálculo da média simples para cada 

construto, o que permite a avaliação e determinação da existência de cada construto 

individualmente.  

 

Os níveis de maturidade do modelo base deste estudo variam de 0 a 4. Cada nível tem o seguinte 

significado:  

 

Quadro 5: Níveis de maturidade de GC 

Grau de 

maturidade 
Avaliação 

Estágio 0 Não reconhece o valor do conhecimento 

Estágio 1 Reconhece o valor do conhecimento 

Estágio 2 Inicia a gestão do conhecimento 

Estágio 3 Avalia e melhora internamente a gestão do conhecimento 

Estágio 4 Desenvolve o conhecimento em rede, interna e externamente 

Fonte: Adaptado de Oliveira e Caldeira (2008) 

 

Os quadros a seguir ajudam a interpretar os resultados para cada construto que compõe o 

modelo, refletindo como o resultado pode auxiliar na melhoria do desempenho em GC das 

organizações. 
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Quadro 6: Estágios do fator-chave contexto interno 

 Contexto Interno 

Estágios Suporte da Alta Administração Tecnologia da Informação 

0 

Falta de Consciência 

Alta administração não acredita no valor 

da GC 
- 

1 

Planejamento 

Alta administração reconhece o valor da 

GC 

A tecnologia adotada pela organização é 

mapeada. Não existe um padrão 

2 

Iniciação 

Alta administração apoia as atividades 

GC 

A tecnologia utilizada para apoiar a GC é 

padronizada 

3 

 Desenvolvimento 

Alta administração apoia as atividades 

GC e é um exemplo para os funcionários 

A tecnologia para a GC é avaliada e 

integrada internamente na organização 

4 

Integração 

Alta administração associa o 

desempenho da organização com a GC 

A tecnologia de GC é integrada e 

avaliada internamente e externamente 

Fonte: Adaptado de Oliveira e Caldeira (2008) 

 

No fator-chave contexto interno, o construto suporte da alta administração possui avaliação 

desde o primeiro nível, demonstrando que a organização possui o mínimo de condições, no 

sentido de sensibilização, para iniciar suas atividades de GC. O construto tecnologia da 

informação somente é considerado a partir do estágio de maturidade 1 (planejamento), pois 

entende-se que nesta fase é que pode ser percebida a utilização da TI para fins de GC. 

 

Quadro 7: Estágios do fator-chave processo 

 Processo 

Estágios Criação/Armazenamento Compartilhamento 

0 

Falta de Consciência 
- - 

1 

Planejamento 

As atividades das fases de criação e 

armazenamento são informais 

As atividades da fase de 

compartilhamento são informais 

2 

Iniciação 

As atividades das fases de criação e 

armazenamento são formais e 

padronizadas 

As atividades da fase de 

compartilhamento são formais e 

padronizadas 

3 

 Desenvolvimento 

As atividades das fases de criação e 

armazenamento são formais e 

padronizadas. São estabelecidas métricas 

de processos e resultados 

As atividades da fase de 

compartilhamento são formais e 

padronizadas. São estabelecidas métricas 

de processos e resultados 

4 

Integração 

A criação e o armazenamento do 

conhecimento são parte do processo de 

gestão do desempenho da organização 

O compartilhamento do conhecimento é 

parte do processo de gestão do 

desempenho da organização 

Fonte: Adaptado de Oliveira e Caldeira (2008) 
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No fator-chave processo, os construtos criação/armazenamento e compartilhamento são 

considerados a partir do estágio de maturidade 1 (planejamento), pois é nesta fase que 

começam-se a identificar atividades informais de GC dentro das organizações. 

 

Quadro 8: Estágios do fator-chave conteúdo 

 Conteúdo 

Estágios Conhecimento Tácito Conhecimento Explícito 

0 

Falta de Consciência 
- - 

1 

Planejamento 
- - 

2 

Iniciação 

Existe um processo formal e padrão para 

tratar o conhecimento tácito 

Existe um processo formal e padrão para 

tratar o conhecimento explícito 

3 

 Desenvolvimento 

Conhecimento tácito é integrado na 

organização 

Conhecimento explícito é integrado na 

organização 

4 

Integração 

Conhecimento tácito é integrado 

internamente e externamente 

Conhecimento explícito é integrado 

internamente e externamente 

Fonte: Adaptado de Oliveira e Caldeira (2008) 

 

No fator-chave conteúdo, os construtos conhecimento tácito e conhecimento explícito são 

considerados a partir do estágio de maturidade 2 (iniciação). Neste estágio os processos internos 

para tratar o conhecimento (tácito ou explícito) já são formalizados. 

 

Quadro 9: Estágios do fator-chave contexto externo 

 Contexto Externo 

Estágios Clientes Fornecedores Parceiros Concorrentes 

0 

Falta de 

Consciência 

- - - - 

1 

Planejamento 
- - - - 

2 

Iniciação 
- - - - 

3 

 Desenvolvimento 

Dados dos clientes 

são considerados 

nas atividades de 

GC 

Dados dos 

fornecedores são 

considerados nas 

atividades de GC 

Dados dos 

parceiros são 

considerados nas 

atividades de GC 

Dados dos 

concorrentes são 

considerados nas 

atividades de GC 

4 

Integração 

Clientes participam 

das atividades de 

GC 

Fornecedores 

participam das 

atividades de GC 

Parceiros 

participam das 

atividades de GC 

Concorrentes 

participam das 

atividades de GC 

Fonte: Adaptado de Oliveira e Caldeira (2008) 
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No fator-chave contexto externo, que contempla os construtos clientes, fornecedores, parceiros 

e concorrentes, somente se considera, para título de avaliação, a partir do estágio de maturidade 

3 (desenvolvimento). Entende-se, portanto, que a organização necessita possuir um elevado 

nível de maturidade para interagir com o contexto externo. 

 

A partir das respostas obtidas também pode ser realizada a análise da média de cada construto 

da GC por meio de gráficos do tipo de barras ou radar, como mostra o exemplo na Figura 3, 

que permite identificar os aspectos que necessitam de maior atenção pela organização avaliada. 

 

Figura 3: Exemplo de radar de resultados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A figura permite observar, por exemplo, que os construtos que envolvem a avaliação da 

criação/armazenamento, concorrentes e parceiros são críticos para a empresa, servindo como 

um guia para planejar ações de melhoria. 

 

De uma maneira geral, a análise do nível de maturidade a partir do modelo de Oliveira e Pedron 

(2014) fornece um instrumento que auxilia as organizações na verificação do seu estágio atual 
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em relação à GC, de forma que possa planejar ações para aprimorar as suas estratégias de gestão 

(Oliveira et al., 2011). 

 

2.4.2. Relação entre os construtos do modelo 

 

O modelo proposto por Oliveira e Pedron (2014) relaciona construtos de maturidade em GC e 

resultados organizacionais, como capacidade absortiva, inovação e desempenho 

organizacional. Cabe salientar que o presente trabalho foca apenas na parte do modelo que 

remete a maturidade em gestão do conhecimento. Considerando a revisão da literatura realizada 

apresentam-se a seguir as hipóteses propostas por Oliveira e Pedron (2014) que serão testadas 

referentes às relações entre os construtos do modelo de maturidade de GC. 

 

Com relação a importância da tecnologia da informação, esta pode ser explicada de acordo com 

suas capacidades de apoio à comunicação, colaboração, exploração do conhecimento e 

aprendizagem. Muitos pesquisadores introduziram a TI como um elemento fundamental para a 

criação de conhecimento e transferência (Nejatian et al., 2013). Ale et al. (2014) reforçam ainda 

que a TI é fundamental para a manutenção da GC nas organizações, principalmente devido a 

sua contribuição para a captura de conhecimento tácito e conversão do conhecimento tácito 

para explícito. 

 

Sob outra perspectiva, Harris (2006) diz que, embora a rigor a GC não requeira o uso de 

software para acontecer, a existência de tecnologia é necessária para uma implementação bem 

sucedida da GC nas organizações. Oliva (2014) considera que uma infraestrutura tecnológica 

adequada para a promoção do conhecimento e um eficiente sistema de comunicação para a 

disseminação do conhecimento na organização estão entre as principais práticas adotadas por 

organizações que têm sucesso em GC. 

 

Dessa forma, a TI é considerada um suporte para a GC, contribuindo tanto com o conhecimento 

tácito, colocando as pessoas em contato, quanto com o conhecimento explícito, facilitando o 

acesso ao conhecimento (Hansen et al., 1999; Yeh et al., 2006; Saito et al., 2007). Assim, em 

relação à tecnologia da informação, são formuladas as seguintes hipóteses: 
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H1: O uso da Tecnologia da Informação se relaciona positivamente com o Conhecimento 

Explícito. 

H2: O uso da Tecnologia da Informação se relaciona positivamente com o Conhecimento 

Tácito. 

 

Os diferentes tipos de conhecimento têm diferentes implicações para a GC. É possível distinguir 

os tipos de conhecimento entre tácito e explícito. Tácito, que é produzido pelo processamento 

de informações na mente de um indivíduo e adquiridas pela experiência; e explícito, que é 

produzido pela articulação e comunicação do conhecimento tácito e capturado em um código 

ou uma linguagem que facilita sua comunicação (Nonaka, 1994). Desde que o conhecimento 

organizacional é derivado do conhecimento individual, a GC requer uma estrutura adequada 

para a gestão de conhecimento tácito e explícito (Ale et al., 2014). 

 

A transferência de conhecimento realizada no processo de GC ocorre na forma de conhecimento 

tácito entre funcionários no nível individual, enquanto do conhecimento explícito ocorre em 

grupo e alcança o nível da organização (Atalay & Sarvan, 2014) sendo que a conversão do 

conhecimento tácito em explícito é denominada externalização na espiral do conhecimento 

(Nonaka, 1994). Ale et al. (2014) dizem que o conhecimento tácito é dependente do contexto, 

ao passo que a representação explícita do conhecimento geralmente tende a deixar de lado o 

contexto. 

 

Tendo em vista este contexto, Dhanaraj et al. (2004) afirmam que o conhecimento tácito 

influencia o conhecimento explícito. Nonaka e Von Krogh (2009) vão além ao afirmarem que 

o conhecimento tácito e explícito são dois tipos distintos, mas inerentemente inseparáveis. 

Desta forma, propõe-se a seguinte hipótese: 

 

H3: O Conhecimento Tácito se relaciona positivamente com o Conhecimento Explícito. 

 

Poucas empresas podem controlar internamente todos os recursos necessários para funcionar 

eficazmente. Entre outros recursos, o conhecimento é considerado como o recurso estratégico 

mais importante possuído por uma empresa. Se uma empresa é deficiente no domínio de um 

conhecimento particular, e se esse conhecimento é considerado essencial para obter vantagem 
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competitiva, então a empresa vai levar ações intencionais, como a formação de alianças 

estratégicas, para possuir esse conhecimento necessário (Reid et al., 2001). 

 

O ambiente de negócios contém um volume considerável de conhecimento (Chen et al., 2006), 

podendo este ser definido como um conjunto de fatores físicos e sociais relevantes fora do limite 

de uma organização que são levados em consideração durante tomada de decisão organizacional 

(Daft et al., 1988). Além disso, como essas empresas estão trabalhando em ambientes intensivos 

em conhecimento, elas tentam importar conhecimento de fontes externas por meio de interações 

face-a-face e transferir esse conhecimento nas organizações (Kim et al., 2014). 

 

O conhecimento advindo dos atores que compõe o ambiente externo da organização funciona 

como uma espécie de matéria prima para a criação de valor entre as partes, de maneira 

complementar. Essa troca objetiva o benefício mútuo, promovendo a partilha, por exemplo, no 

desenvolvimento conjunto de produtos, serviços ou tecnologias (Ryoo & Kim, 2015). 

 

Dessa forma, o conhecimento externo é considerado relevante para as empresas (Chong et al., 

2011) e, de acordo com López-Sáez et al. (2010), o conhecimento tácito é o foco dos esforços 

para a aquisição de conhecimento externo. No que tange os construtos que compõem o fator-

chave contexto externo do modelo, foram formuladas as seguintes hipóteses: 

  

H4: Os Clientes se relacionam positivamente com o Conhecimento Tácito. 

H5: Os Fornecedores se relacionam positivamente com o Conhecimento Tácito. 

H6: Os Parceiros se relacionam positivamente com o Conhecimento Tácito. 

H7: Os Concorrentes se relacionam positivamente com o Conhecimento Tácito. 

 

Nonaka (1994) aborda a criação do conhecimento a partir do conhecimento tácito e explícito. 

Choi e Lee (2003) ressaltaram a importância de ambos os tipos de conhecimento como 

importantes para as organizações. Por sua vez, Hansen et al. (1999) apresentam duas estratégias 

para a GC, personalização e codificação, com base na ênfase atribuída ao conhecimento tácito 

e explícito.  

 

No que tange os processos de GC, Ale et al. (2014) citam a criação do conhecimento como um 

processo de natureza social que implica em transformações entre os conhecimentos tácito e 



 
45 

 

explícito. Estas transformações (combinação, externalização, internalização e socialização) 

devem ser mantidas dentro da organização para uma efetiva criação do conhecimento. Citam 

ainda que, no campo do compartilhamento, as redes de conhecimento internas facilitam a 

transferência de conhecimento entre as áreas da organização, ajudando na canalização dos 

esforços dos funcionários, sejam esses conhecimentos tácitos ou explícitos.  

 

Por outro lado, Nonaka e Von Krogh (2009) afirmam que o conhecimento é diferente se 

tacitamente adquirido de aprendizagem no trabalho ou se adquirido através de manuais e 

ferramentas. Segundo os autores, uma pessoa não pode ser simultaneamente consciente da 

ferramenta e da tarefa - ou o foco é no martelo com o qual se quer conduzir o prego na parede 

ou sobre a tarefa de conduzir o prego na parede. Por conseguinte foram formuladas as seguintes 

hipóteses: 

 

H8: O Conhecimento Tácito influencia positivamente na Criação/Armazenamento. 

H9: O Conhecimento Tácito influencia positivamente no Compartilhamento do Conhecimento. 

H10: O Conhecimento Explícito influencia positivamente na Criação/Armazenamento. 

H11: O Conhecimento Explícito influencia positivamente no Compartilhamento do 

Conhecimento. 

 

O suporte da alta administração refere-se ao grau em que a alta administração compreende a 

importância da GC e da medida em que a alta administração está envolvida em práticas de GC 

(Lin, 2011). A teoria que envolve o entendimento sobre a alta direção das empresas explica, 

segundo Li et al. (2013), que a intensidade do interesse da alta direção influenciam 

significativamente no sucesso dos temas que são priorizados, sendo que essas prioridades são 

geralmente definidas de acordo com o ciclo de vida da organização (Smith et al., 1985). 

 

As organizações não são capazes de alavancar o conhecimento sem o apoio da alta 

administração (Holsapple & Joshi, 1997), sendo esta capaz de incentivar a criação, 

armazenamento e compartilhamento do conhecimento, promovendo atividades e influenciando 

a cultura organizacional (Lee et al., 2012). Por fim, tendo em vista o construto suporte da alta 

administração, foram propostas as seguintes hipóteses: 

 

H12: O Suporte da Alta Administração influencia positivamente na Criação/Armazenamento. 
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H13: O Suporte da Alta Administração influencia positivamente no Compartilhamento do 

Conhecimento. 

 

O modelo conceitual desta pesquisa pode ser observado na Figura 4, que demonstra as 

possibilidades de relação entre os construtos a serem pesquisados, sendo estas relações 

propostas no estudo de Oliveira e Pedron (2014): 

 

Figura 4: Modelo conceitual da pesquisa 

 

Fonte: Adaptado de Oliveira e Pedron (2014) 

 

O modelo proposto e as hipóteses elencadas serão pesquisados conforme os procedimentos 

metodológicos apresentados no capítulo a seguir.   



 
 

 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo são apresentados os aspectos relacionados ao método da pesquisa, bem como os 

procedimentos que foram empregados para a análise e interpretação dos dados coletados. 

 

3.1. MÉTODO DA PESQUISA 

 

Tendo em vista a questão de pesquisa “há relação entre os construtos que compõe um modelo 

de maturidade de gestão do conhecimento?” faz-se necessário expor qual método foi utilizado 

para respondê-la, de maneira que se entenda o caminho para chegar ao objetivo do estudo 

(Martins & Theóphilo, 2009).  

 

Isto exposto, este estudo visou identificar a relação entre os construtos de um modelo de 

maturidade em gestão do conhecimento em uma empresa de grande porte. Para que o objetivo 

geral fosse atingido, foram propostos os seguintes objetivos específicos: [1] testar o modelo de 

Oliveira e Pedron (2014) em uma grande empresa; [2] Medir o nível de maturidade em gestão 

do conhecimento de uma empresa de grande porte, a partir da percepção dos funcionários. 

 

Para obter os dados necessários para o cumprimento deste estudo, utilizou-se como método a 

pesquisa survey, que é uma maneira de coletar dados ou informações sobre particularidades, 

ações ou opiniões diretamente de um determinado grupo de pessoas, representantes de uma 

população alvo, por meio de um dado instrumento (Pinsonneault & Kraemer, 1993). Entendida 

como um método positivista, uma survey prevê que uma amostra de sujeitos seja analisada a 

fim de que sejam feitas inferências sobre a população na qual se deseja estudar (Collis & 

Hussey, 2009). 

 

Esta pesquisa tem caráter descritivo e explicativo, pois, segundo Malhotra (2006), é pré-

planejada e estruturada, bem como parte da formulação prévia de hipóteses específicas. Além 

do mais, é marcada por um enunciado claro do problema e demonstra necessidades detalhadas 

por informações. 
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Uma pesquisa survey pode ser classificada, segundo Mattar (2014), por meio de oito critérios. 

No quadro a seguir apresenta-se o detalhamento dos critérios e a respectiva classificação deste 

estudo: 

Quadro 10: Classificação da pesquisa survey 

Critério de Classificação Tipos Classificação desta Pesquisa 

Natureza das variáveis 
- Qualitativa 

- Quantitativa 

Quantitativa  

O instrumento de coleta de dados 

é um questionário. 

Natureza do relacionamento entre 

as variáveis 

- Descritiva 

- Causal 

Causal 

Testa hipóteses e verifica-se a 

corroboração ou refutação. 

Objetivo e grau de cristalização do 

problema 

- Exploratória 

- Conclusiva 

Exploratória 

Tem a finalidade de entender o 

problema. 

Possibilidade de controle das 

variáveis 

- Experimental de laboratório 

- Experimental de campo 

- Ex-post facto 

Ex-post facto 

Pesquisa realizada após o fato ter 

ocorrido. 

Forma de coleta de dados 
- Comunicação 

- Observação 

Comunicação 

Dados obtidos por meio das 

respostas dos funcionários. 

Escopo da pesquisa 

- Estudo de casos 

- Estudo de campo 

- Levantamento amostral 

Levantamento amostral 

Dados obtidos de uma amostra 

representativa da população. 

Dimensão da pesquisa no tempo 
- Ocasional (ad hoc) 

- Evolutiva 

Ocasional (ad hoc) 

Resultados mostram a situação em 

um dado momento. 

Ambiente da pesquisa 

- Campo 

- Laboratório 

- Simulação 

Campo 

Pesquisa realizada com 

funcionários reais em condições 

ambientais normais. 

Fonte: Adaptado de Mattar, 2014. 

 

Visando expor o caminho que orientou o desenvolvimento deste estudo, a figura a seguir 

apresenta as etapas que foram realizadas: 
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Figura 5: Desenho da pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

As quatro primeiras etapas consistiram na revisão da literatura e na definição do modelo teórico 

da pesquisa, baseando-se no estudo de Oliveira e Pedron (2014). Já as quatro etapas seguintes 

consistiram na adaptação do instrumento de pesquisa de maneira que permitisse a coleta de 

dados na empresa selecionada. Por fim, as quatro etapas finais da pesquisa consistiram na 

análise e tratamento estatístico dos dados coletados, sendo os resultados apurados apresentados 

no capítulo 4. 

 

3.2. POPULAÇÃO E AMOSTRA DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa foi realizada em uma empresa classificada como de grande porte, de acordo com 

o IBGE. A caracterização das empresas por porte no Brasil está pautada nos seguintes critérios: 
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Tabela 1: Classificação de porte das empresas no Brasil 

 Micro 

Empresa 

Pequena 

Empresa 
Média Empresa 

Grande 

Empresa 

Faturamento 
(em R$) 

Até 360.000,00 
De 360.000,00 a 

3.600.000,00 

De 3.600.000,00 a 

48.000.000,00 

Acima de 

48.000.000,00 

Número de 

Empregados 
(indústria) 

Até 19 De 20 a 99 De 100 a 499 Acima de 500 

Número de 

Empregados 
(comércio e serviços) 

Até 9 De 10 a 49 De 50 a 99 Acima de 100 

Fonte: (SEBRAE-SP, 2012) 

 

Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT, 2013), existiam em 2012 

no Brasil 11.663.454 empresas privadas com fins lucrativos formalmente constituídas, sendo 

que destas 2,07% são consideradas grandes empresas de acordo com os critérios acima 

expostos, que representa 241.434 empresas. 

 

A empresa selecionada para este estudo foi a Algar Telecom, empresa brasileira do setor de 

telecomunicações sediada no Estado de Minas Gerais, com filiais e bases operacionais em 

vários os estados do Brasil. Dados de 2014 apontaram que a empresa mantém um quadro de 

3.500 funcionários. 

 

No que tange à gestão do conhecimento da Algar Telecom, não há na sua estrutura 

organizacional uma área ou funcionários dedicados para este tema. Contudo, é natural que todas 

as áreas da empresa exerçam atividades relacionadas ao tema, sendo que a Diretoria de Talentos 

Humanos, a Diretoria de Estratégia, a Assessoria de Inovação e Desenvolvimento e a 

Coordenação de Gestão de Processos comumente promovem a GC por meio de atividades de 

criação, troca e registro de conhecimentos.  

 

A survey foi encaminhada para todos os funcionários que possuíam e-mail corporativo, 

considerando que na organização apenas os funcionários que atuam nas operações de campo 

não possuíam acesso a este tipo de comunicação corporativa. Logo, a população foi constituída 

por 2.500 funcionários.  
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Foram respondidos 264 questionários, sendo que destes 196 concluíram o preenchimento, 

representando 8% como taxa de retorno. 

 

De acordo com as características da pesquisa, a amostra selecionada não tem caráter 

probabilístico, pois se considerou o critério de conveniência. Por conveniência entende-se que 

o pesquisador opta pela seleção de elementos da amostra que estejam mais disponíveis e que 

estejam aptos para fornecer as informações necessárias, permitindo ao pesquisador obter um 

grande número de respostas a um baixo custo, com a ressalva de que pode haver 

tendenciosidade na seleção, uma vez que nem sempre tal seleção oferece representatividade 

mediante o universo pesquisado (Hair et al., 2009). 

 

3.3. ESTRATÉGIA DE COLETA DOS DADOS 

 

Visando o atingimento dos objetivos propostos neste estudo, foram abordados funcionários da 

Algar Telecom S/A, empresa brasileira de grande porte localizada no Estado de Minas Gerais. 

Como forma de obter os dados primários a partir dos indivíduos (Hair et al., 2009), a coleta de 

dados ocorreu por meio de uma survey, no formato de questionário eletrônico, enviada pela 

internet. 

 

Os dados foram coletados durantes os meses de outubro e novembro de 2014 por meio do site 

Survey Monkey. Para criar o questionário, o pesquisador efetuou o cadastro na plataforma e 

inseriu as perguntas oriundas do estudo de Oliveira e Pedron (2014), disponíveis no anexo A. 

A tradução das perguntas, que estavam em inglês, ocorreu no estudo citado, não sendo 

realizadas alterações para esta coleta. 

 

Ao final da inserção, o site gerou um link exclusivo para a pesquisa que foi encaminhado à área 

de recursos humanos da empresa objeto da pesquisa. A área de recursos humanos da empresa 

Algar Telecom enviou uma comunicação interna (anexo B) para todos os seus colaboradores 

que possuíam e-mail corporativo.  
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3.4. INSTRUMENTO DE COLETA DOS DADOS 

 

Para a coleta de dados primários, o instrumento de pesquisa foi um questionário estruturado em 

duas seções. 

 

A primeira seção teve como base quarenta e duas questões a respeito dos dez construtos do 

modelo de maturidade, sendo que o entrevistado deveria indicar para cada afirmativa o grau de 

concordância/discordância, levando em consideração correspondências que variavam de 1 - 

discordo fortemente a 5 - concordo fortemente. 

 

Cada construto que compõe a análise é representado por um conjunto de variáveis, conforme a 

Tabela 2, advinda do estudo realizado por Oliveira e Pedron (2014): 

 

Tabela 2: Estrutura do instrumento de coleta de dados 

Construto Item 
Número de 

variáveis 

Tecnologia da Informação TI 4 

Conhecimento Explícito CE 4 

Conhecimento Tácito CT 4 

Ambiente Externo – Cliente  CL 3 

Ambiente Externo – Fornecedor FO 3 

Ambiente Externo – Parceiro  PA 3 

Ambiente Externo – Concorrente  CN 3 

Criação/Armazenamento  CA 6 

Compartilhamento do Conhecimento CC 8 

Suporte da Alta Administração SA 4 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A escala resultante do estudo de Oliveira e Pedron (2014) prevê as seguintes variáveis para 

mensurar a maturidade em gestão do conhecimento: 
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Quadro 11: Variáveis da escala do Modelo de Maturidade em GC 

Item Variável Autor (es) 

SA_1 
A alta administração acredita que estimular o compartilhamento de 

conhecimento entre os funcionários é benéfico. 

Lin, 2007. 

SA_2 
A alta administração sempre estimula os funcionários a compartilharem 

seus conhecimentos com os colegas. 

SA_3 
A alta administração fornece a maioria dos recursos necessários para que os 

funcionários compartilhem conhecimento. 

SA_4 
A alta administração se empenha para ver os funcionários satisfeitos em 

compartilharem seus conhecimentos com os colegas. 

TI_1 
Os funcionários usam armazenamento eletrônico para acessar 

conhecimento. 

Lin, 2007. 

TI_2 
Os funcionários usam redes de conhecimento (por exemplo, comunidades 

virtuais, groupware) para se comunicar. 

TI_3 
A tecnologia utilizada permite que os funcionários compartilhem 

conhecimento com pessoas de outras empresas. 

TI_4 
A tecnologia utilizada permite que os funcionários compartilhem 

conhecimento com pessoas da própria empresa. 

CE_1 
O conhecimento (como fazer, habilidades técnicas ou métodos para 

solucionar problemas) é bem documentado. 

Choi & Lee, 2003. 
CE_2 

O conhecimento pode ser facilmente obtido através de documentos e 

manuais. 

CE_3 Os resultados de projetos e reuniões são documentados. 

CE_4 
O conhecimento é compartilhado através de documentos como, por 

exemplo, manuais. 

CT_1 
O meu conhecimento pode facilmente ser obtido com especialistas ou 

colegas. 

Choi & Lee, 2003. 
CT_2 É fácil obter face-a-face conselhos de especialistas. 

CT_3 
Conversas informais e reuniões são utilizadas para compartilhar 

conhecimento. 

CT_4 O conhecimento é obtido através do relacionamento entre colegas. 

CL_1 O conhecimento é compartilhado com os nossos clientes. 

Oliveira e Pedron, 2014. 

CL_2 
Os clientes são solicitados a compartilharem seus conhecimentos com a 

empresa. 

CL_3 O conhecimento dos clientes é incorporado nas ações da empresa. 

FO_1 O conhecimento é compartilhado com os nossos fornecedores. 

FO_2 
Os fornecedores são solicitados a compartilharem seus conhecimentos com 

a empresa. 

FO_3 O conhecimento dos fornecedores é incorporado nas ações da empresa. 

PA_1 O conhecimento é compartilhado com os nossos parceiros. 

PA_2 
Os nossos parceiros são solicitados a compartilharem seus conhecimentos 

com a empresa. 

PA_3 O conhecimento dos parceiros é incorporado nas ações da empresa. 

CN_1 O conhecimento é compartilhado com os nossos competidores. 

CN_2 
Os nossos competidores são solicitados a compartilharem seus 

conhecimentos com a empresa. 

CN_3 O conhecimento dos competidores é incorporado nas ações da empresa. 

CA_1 
Na minha empresa, os processos ou ferramentas para criar conhecimento 

são definidos. 

Oliveira e Pedron, 2014. 

CA_2 
Na minha empresa, os funcionários participam frequentemente de atividades 

para criar conhecimento. 

CA_3 
Na minha empresa, os funcionários frequentemente conduzem atividades de 

criação de conhecimento. 

CA_4 
Na minha empresa, os processos ou ferramentas para o armazenamento do 

conhecimento são definidos. 
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CA_5 
Na minha empresa, os funcionários participam frequentemente de atividades 

para o armazenamento de conhecimento. 

CA_6 
Na minha empresa, os funcionários frequentemente conduzem atividades 

para o armazenamento de conhecimento. 

CC_1 
Quando os funcionários precisam de um determinado conhecimento, eles 

perguntam aos seus colegas sobre o assunto. 

Vries, Hooff & Ridder, 

2006. 

CC_2 Os funcionários gostam de ser informados sobre o que seus colegas sabem. 

CC_3 
Os funcionários solicitam aos colegas que compartilhem suas habilidades 

quando precisam aprender alguma coisa. 

CC_4 
Quando um funcionário é bom em alguma coisa, os colegas pedem para que 

os ensine a fazer. 

CC_5 
Quando os funcionários aprendem algo novo, eles compartilham o assunto 

com seus colegas. 

CC_6 
Os funcionários compartilham os conhecimentos que possuem com seus 

colegas. 

CC_7 
Os funcionários consideram importante que seus colegas saibam o que eles 

estão fazendo. 

CC_8 Os funcionários compartilham com seus colegas o que eles estão fazendo. 

Fonte: Oliveira e Pedron, 2014 

 

A mensuração da GC por meio do instrumento citado ocorre em duas fases, sendo que primeiro 

verifica-se o estágio no qual a organização avaliada se encontra, de acordo com os fatores-chave 

que apresentam concordância acerca de sua existência na percepção dos funcionários. 

Posteriormente, analisam-se as variáveis que compõem o estágio determinado, excluindo 

aqueles que não foram validados. 

 

3.5. TÉCNICA DE ANÁLISE DE DADOS 

 

Finda a etapa de coleta de dados, os resultados auferidos na plataforma Survey Monkey foram 

convertidos na extensão .xls, formato de planilha eletrônica do Microsoft Excel de maneira que 

pudessem ser analisados tendo em vista o cumprimento dos objetivos propostos neste estudo. 

Nas seções seguintes, serão expostos os procedimentos metodológicos utilizados para cada tipo 

de análise. 

 

3.5.1. Para medir o nível de maturidade 

 

A análise dos resultados relativos aos dados levantados na pesquisa empírica foi realizada 

mediante a utilização do software Microsoft Excel, de maneira a demonstrar a adequada 

caracterização dos respondentes e os resultados médios das variáveis que compõem o modelo 

de maturidade em GC. 



 
55 

 

Na sequência dos cálculos das médias das variáveis, foi possível identificar também as médias 

dos construtos que integram os fatores-chave, possibilitando a identificação do estágio de 

maturidade em GC no qual a organização pesquisada se encontra bem como a construção do 

gráfico (tipo radar), que apresenta visualmente os resultados consolidados de cada construto. 

 

3.5.2. Para medir a relação entre os construtos  

 

Há muitas situações em pesquisas no campo das Ciências Sociais Aplicadas que o pesquisador 

se depara com dados não aderentes a uma distribuição normal multivariada ou modelos mais 

complexos, quando compostos por muitos constructos e muitas variáveis observadas (Ringle et 

al., 2014), que é o caso deste estudo. Nessas situações são recomendadas modelagens de 

equações estruturais baseada em variância (VB-SEM) ou em modelos de estimação de ajuste 

de mínimos quadrados parciais (Partial Least Square - PLS) (Hair et al., 2013). 

 

Como forma de realizar o devido tratamento dos dados coletados e a validação ou refutação das 

hipóteses elencadas neste estudo, foi utilizado o software SmartPLS. Para caracterizar o tipo de 

pesquisa adequada ao uso do software, apresenta-se o quadro a seguir: 

 

Quadro 12: Detalhamento para uso do PLS 

Critério PLS 

Objetivo da pesquisa Predição 

Construtos teóricos 
As variáveis latentes são combinações lineares dos indicadores (como 

numa média ponderada ou regressão múltipla) 

Modelo de Mensuração Pode haver indicadores formativos ou reflexivos 

Requisitos quanto à teoria Mais flexível 

Distribuição dos dados Soft em relação aos dados 

Tamanho da amostra 

10 vezes o número de indicadores formativos (construto com maior 

número) ou setas estruturais chegando num construto, o que for 

maior. 

Identificação 

(estimação única dos parâmetros) 
Para modelos recursivos é sempre identificado 

Complexidade 
Capaz de lidar com alta complexidade (100 construtos e 1000 

indicadores) 

Fonte: (Chin, 2000) 
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Para análise dos resultados obtidos é adequado, segundo Ringle et al. (2014), calcular as 

correlações entre os constructos e suas variáveis mesuradas ou observadas ou itens (modelos 

de mensuração) e em seguida realizar regressões lineares entre constructos (modelos 

estruturais). Dessa forma, consegue-se estimar modelos mais complexos com número menor 

de dados. Para tanto, Hair et al. (2013) recomendam a realização dos seguintes testes para este 

tipo de análise: 

  

 Alfa de Cronbach e Composite Reliability: servem para avaliar se a amostra está livre 

de vieses, ou ainda, se as respostas, em seu conjunto, são confiáveis. 

 Cross-Loadings: forma de comprovar a validade discriminante do modelo. 

 Average Variance Extracted – AVE: verifica quanto as variáveis se correlacionam 

positivamente com os seus respectivos construtos. 

 Avaliação dos coeficientes de determinação de Pearson (R2): indica a qualidade do 

modelo ajustado. 

 Godness-of-Fit – GoF: indicador de ajuste do modelo. 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA EMPRESA ALGAR TELECOM 

 

A Algar Telecom S/A, empresa da capital aberto integrante do Grupo Algar, é a única empresa 

100% brasileira do setor de telecomunicações. As atividades da Algar Telecom tiveram início 

em 1954 na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, com a criação da CTBC (Companhia de 

Telecomunicações do Brasil Central) pelo seu fundador Alexandrino Garcia.  

 

Sediada na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, a empresa conta com cerca de 3.500 

funcionários em todo o Brasil e oferta os seguintes serviços ao mercado: telefonia fixa, telefonia 

móvel, TV por assinatura (DTH e cabo), internet, dados e serviços de TI. 

 

Devido à regulação do seu setor, a empresa atua em duas áreas distintas: Concessão e 

Autorização: 

 

 Área de Concessão, composta por 87 municípios de Minas Gerais, São Paulo, Goiás e 

Mato Grosso do Sul, que representa uma área com 2,9 milhões de habitantes e consumo 

per capta 16,5% superior ao da média nacional. Neste mercado (DDDs 16, 34, 35, 37 e 

67) sua atuação ocorre nos segmentos varejo e empresas, com serviços e soluções em 

telefonia fixa e móvel, internet banda larga, comunicação de dados, provedor de 

internet, TV por assinatura (DTH e cabo) e TI. 

 

 Área de Autorização, com presença nas principais cidades do Brasil: São Paulo (SP), 

Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Goiânia (GO), 

Ribeirão Preto (SP), São José do Rio Preto (SP), Campinas (SP), entre outras. No 

mercado nacional, a empresa tem autorização para prestar serviços de voz, dados, TV e 

serviços de TI. 

 

Tendo como principal diferencial as pessoas, a Algar Telecom tem os seguintes direcionadores 

estratégicos2: 

                                                           
2 Disponível em http://www.algartelecom.com.br/section.do?CodSec=14295. Acesso em 9 de janeiro de 2015. 
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Visão:  

 Crescer nacionalmente, sendo a primeira escolha do cliente na qualidade e 

relacionamento.  

 

Missão:  

 Servir e integrar pessoas e negócios de forma sustentável. 

 

Valores:  

 Cliente, nossa razão de existir 

 Valorização dos talentos humanos 

 Integridade 

 Sustentabilidade 

 Empreendedorismo 

 

4.2. DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 

 

A pesquisa resultou em 196 questionários válidos. A amostra, por sua vez, foi caracterizada e 

segmentada conforme os seguintes critérios: gênero, faixa etária, grau de escolaridade, perfil 

do cargo, tempo de atuação na empresa e local de atuação, que determina o tipo de área que o 

profissional atua. 

 

Quanto ao gênero, 69,9% dos respondentes são do sexo masculino e 30,1% do sexo feminino, 

como demonstra a Tabela 3: 

 

Tabela 3: Caracterização dos respondentes - gênero 

Gênero 
Número de 

respondentes 
% 

Feminino 59 30,1 

Masculino 137 69,9 

Total 196 100 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A Tabela 4 mostra a caracterização dos respondentes quanto à faixa etária. A maioria dos 

respondentes tem entre 30 e 39 anos de idade, representando 38,8%, enquanto que 26% 

possuem até 29 anos e 35,2% têm acima de 40 anos de idade. 

 

Tabela 4: Caracterização dos respondentes – faixa etária 

Faixa Etária 
Número de 

respondentes 
% 

Até 24 anos, inclusive 20 10,2 

Entre 25 e 29 anos 31 15,8 

Entre 30 e 39 anos 76 38,8 

Entre 40 e 49 anos 48 24,5 

Mais de 50 anos 21 10,7 

Total 196 100 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No que tange a escolaridade dos respondentes 44,9% dos respondentes da amostra apresentam, 

no mínimo, curso de pós-graduação, enquanto 55,1% possuem até o nível de graduação 

concluída, vide detalhamento na Tabela 5: 

 

Tabela 5: Caracterização dos respondentes – escolaridade 

Nível de Escolaridade 
Número de 

respondentes 
% 

Ensino Médio Completo ou inferior 26 13,3 

Ensino Superior Cursando 28 14,3 

Ensino Superior Completo 54 27,5 

Pós-Graduação Lato Sensu (MBA) Cursando ou Completo 73 37,2 

Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado) Cursando ou Completo 9 4,6 

Pós-Graduação Stricto Sensu (Doutorado) Cursando ou Completo 6 3,1 

Total 196 100 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quando perguntados a respeito do tipo do cargo que exercem na empresa, 93,4% declararam 

ser não executivos e 6,6% informaram serem executivos: 

 

  



 
60 

 

Tabela 6: Caracterização dos respondentes – tipo de cargo 

Tipo de Cargo 
Número de 

respondentes 
% 

Executivo 13 6,6 

Não Executivo 183 93,4 

Total 196 100 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A Tabela 7 indica o tempo que o funcionário atua na empresa. Um número que chama a atenção 

é que 44,4% dos respondentes possuem mais de 5 anos de atuação na empresa, enquanto os 

demais 55,6% atuam a menos de 5 anos. 

 

Tabela 7: Caracterização dos respondentes – tempo de atuação na empresa 

Tempo de Atuação na 

Empresa 

Número de 

respondentes 
% 

A menos de 1 ano 24 12,2 

Entre 1 e 2 anos 21 10,7 

Entre 2 e 3 anos 32 16,3 

Entre 3 e 5 anos 32 16,3 

Entre 5 e 10 anos 38 19,4 

Acima de 10 anos 49 25,0 

Total 196 100 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Com relação a área de atuação dos profissionais que responderam a pesquisa, 54,1% afirmaram 

ser de áreas operacionais ou técnicas, enquanto 26% são de áreas comerciais e 19,9% de áreas 

administrativas. 

 

Tabela 8: Caracterização dos respondentes – área de atuação 

Área de Atuação 
Número de 

respondentes 
% 

Áreas Administrativas 39 19,9 

Áreas Técnicas e 

Operacionais 
106 54,1 

Áreas Comerciais 51 26,0 

Total 196 100 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Após a etapa de descrição da amostra, foi realizada a identificação do nível de maturidade em 

GC, de acordo com os estágios dos construtos, conforme descrito na seção a seguir.   

 

4.3. AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE MATURIDADE DA GC  

 

4.3.1. Análise Descritiva dos Construtos 

 

 Análise dos Resultados de Contexto Interno 

 

No geral, o fator-chave referente ao Contexto Interno obteve os maiores valores médios de 

avaliação, na percepção dos funcionários. No contexto do suporte da alta administração pode-

se verificar que há a percepção de que a alta administração entende como benéfico o estímulo 

ao compartilhamento de conhecimento entre os funcionários, bem como ela própria os estimula 

para tal. Como oportunidade de melhoria neste quesito, pode-se trabalhar no oferecimento de 

recursos para o compartilhamento do conhecimento, desde os de cunho tecnológico, pessoas, 

processos e, inclusive, tempo para que haja mais oportunidades de interação entre os 

funcionários. Políticas e atividades de reconhecimento podem também ampliar a percepção do 

colaborador a respeito da importância de compartilhar. 

 

Com relação ao construto tecnologia da informação, observa-se que os funcionários percebem 

o uso de armazenamento eletrônico (como wikis, pastas compartilhadas em servidores locais e 

na nuvem, dentre outros), tornando clara a percepção de que isto ocorre com maior intensidade 

na interação dentro da própria empresa. Nota-se, contudo, que a interação com o público 

externo ainda carece de melhorias tecnológicas para ser mais bem avaliada. 
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Tabela 9: Resultados – Fator-chave Contexto Interno 

Item Variável Média 
Desvio 

Padrão 

SA_1 
A alta administração acredita que estimular o compartilhamento de 

conhecimento entre os funcionários é benéfico. 
4,17 0,92 

SA_2 
A alta administração sempre estimula os funcionários a compartilharem 

seus conhecimentos com os colegas. 
3,92 0,98 

SA_3 
A alta administração fornece a maioria dos recursos necessários para 

que os funcionários compartilhem conhecimento. 
3,74 1,05 

SA_4 
A alta administração se empenha para ver os funcionários satisfeitos em 

compartilharem seus conhecimentos com os colegas. 
3,79 1,04 

  Suporte da Alta Direção 3,91 1,01 

TI_1 
Os funcionários usam armazenamento eletrônico para acessar 

conhecimento. 
4,12 0,91 

TI_2 
Os funcionários usam redes de conhecimento (por exemplo, 

comunidades virtuais, groupware) para se comunicar. 
3,85 1,04 

TI_3 
A tecnologia utilizada permite que os funcionários compartilhem 

conhecimento com pessoas de outras empresas. 
3,54 1,15 

TI_4 
A tecnologia utilizada permite que os funcionários compartilhem 

conhecimento com pessoas da própria empresa. 
4,34 0,86 

  Tecnologia da Informação 3,96 1,04 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Análise dos Resultados de Processo 

 

O fator-chave de Processos contemplou, em sua mensuração, as variáveis de criação, 

armazenamento e compartilhamento do conhecimento na organização. Como menores 

avaliações no quesito criação/armazenamento, pode-se ressaltar a definição de processos 

internos e de ferramentas para que sejam criados e armazenados os conhecimentos, sendo que 

as demais variáveis focadas em criação de conhecimento também tiveram menores avaliações 

se observado o contexto geral. Pode-se auferir a partir deste resultado que os funcionários não 

percebem abertura para criar novos conhecimentos, mas apenas para reproduzir o conhecimento 

existente. 

 

No que tange as variáveis de compartilhamento, cabe destaque novamente para a percepção 

positiva a respeito da troca de conhecimento existente na empresa, pois consideram que os 

colegas de trabalho são uma importante fonte de conhecimento para o desenvolvimento de suas 

atividades. Provavelmente este fato ocorre devido uma possível dificuldade em obter 

conhecimento por meios documentais, conforme resultados obtidos na avaliação do 

conhecimento explícito. 
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Outro fato observado consiste no interesse positivo em saber o que os colegas de trabalho 

sabem. Contudo, não há interesse na mesma proporção em saber o que os colegas estão fazendo 

ou em demonstrar o que se está fazendo. Essa percepção provavelmente reflete nas atividades 

de compartilhamento de conhecimento, uma vez que a exposição das atividades do dia a dia 

para os colegas pode gerar oportunidades para que práticas sejam compartilhadas sem a 

necessidade de serem demandadas. 

 

Tabela 10: Resultados – Fator-chave Processos 

Item Variável Média 
Desvio 

Padrão 

CA_1 
Na minha empresa, os processos ou ferramentas para criar 

conhecimento são definidos. 
3,35 1,07 

CA_2 
Na minha empresa, os funcionários participam frequentemente de 

atividades para criar conhecimento. 
3,53 1,00 

CA_3 
Na minha empresa, os funcionários frequentemente conduzem 

atividades de criação de conhecimento. 
3,63 1,06 

CA_4 
Na minha empresa, os processos ou ferramentas para o armazenamento 

do conhecimento são definidos. 
3,57 1,10 

CA_5 
Na minha empresa, os funcionários participam frequentemente de 

atividades para o armazenamento de conhecimento. 
3,80 1,01 

CA_6 
Na minha empresa, os funcionários frequentemente conduzem 

atividades para o armazenamento de conhecimento. 
3,76 1,05 

  Criação/Armazenamento 3,61 1,06 

CC_1 
Quando os funcionários precisam de um determinado conhecimento, 

eles perguntam aos seus colegas sobre o assunto. 
4,23 0,86 

CC_2 
Os funcionários gostam de ser informados sobre o que seus colegas 

sabem. 
4,13 0,79 

CC_3 
Os funcionários solicitam aos colegas que compartilhem suas 

habilidades quando precisam aprender alguma coisa. 
4,13 0,85 

CC_4 
Quando um funcionário é bom em alguma coisa, os colegas pedem para 

que os ensine a fazer. 
4,13 0,81 

CC_5 
Quando os funcionários aprendem algo novo, eles compartilham o 

assunto com seus colegas. 
3,73 1,00 

CC_6 
Os funcionários compartilham os conhecimentos que possuem com seus 

colegas. 
3,84 0,90 

CC_7 
Os funcionários consideram importante que seus colegas saibam o que 

eles estão fazendo. 
3,66 1,03 

CC_8 
Os funcionários compartilham com seus colegas o que eles estão 

fazendo. 
3,58 1,00 

  Compartilhamento 3,93 0,94 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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 Análise dos Resultados de Conteúdo 

 

A avaliação das variáveis que compõem o fator-chave Conteúdo demonstram resultados 

satisfatórios, contudo apresentando a percepção da necessidade de melhoria na documentação 

do conhecimento e no aprimoramento do seu acesso. A criação de procedimentos internos, 

políticas e regulamentos contribuem para uma melhor percepção deste construto. 

 

Em contrapartida foi ressaltada nos resultados a facilidade com que se percebe a obtenção de 

conhecimento interno mediante contato pessoal com os colegas de trabalho. Apesar de ser uma 

constatação positiva, este pode se tornar um fator crítico para a organização que não resguarda 

para si os conhecimentos essenciais para a operação de seus negócios. 

 

Tabela 11: Resultados – Fator-chave Conteúdo 

Item Variável Média 
Desvio 

Padrão 

CE_1 
O conhecimento (como fazer, habilidades técnicas ou métodos para 

solucionar problemas) é bem documentado. 
3,40 1,14 

CE_2 
O conhecimento pode ser facilmente obtido através de documentos e 

manuais. 
3,40 1,14 

CE_3 Os resultados de projetos e reuniões são documentados. 3,70 1,05 

CE_4 
O conhecimento é compartilhado através de documentos como, por 

exemplo, manuais. 
3,48 1,13 

  Conhecimento Explícito 3,50 1,12 

CT_1 
O meu conhecimento pode facilmente ser obtido com especialistas ou 

colegas. 
3,77 1,00 

CT_2 É fácil obter face-a-face conselhos de especialistas. 3,74 1,11 

CT_3 
Conversas informais e reuniões são utilizadas para compartilhar 

conhecimento. 
4,04 1,00 

CT_4 O conhecimento é obtido através do relacionamento entre colegas. 4,15 0,88 

  Conhecimento Tácito 3,93 1,01 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Análise dos Resultados de Contexto Externo 

 

No que concerne ao fator-chave contexto externo, este obteve, no geral, os resultados mais 

baixos na percepção dos funcionários. Considerando que o valor médio de avaliação entre os 



 
65 

 

construtos é 3,57, o único construto com avaliação superior foi o Parceiro, ator este que se 

percebe um maior grau de interação para troca de conhecimento. 

 

Demonstra-se, na avaliação deste fator, que a empresa possui oportunidades de aprimorar suas 

interações com os clientes, fornecedores e concorrentes para obtenção de conhecimento 

externo, reforçando as constatações de Ryoo e Kim (2015), que afirmam que o conhecimento 

advindo dos atores que compõe o ambiente externo da organização funciona como uma espécie 

de matéria prima para a criação de valor entre as partes, de maneira complementar.  

 

De todas as variáveis analisadas neste estudo, a menor média (2,54) referiu-se ao construto 

Concorrente. É possível que este resultado seja bastante comum caso outras grandes empresas 

sejam pesquisadas, pois manter o seu conhecimento restrito no contexto do ambiente de 

concorrência no qual se encontra pode fazer parte de uma decisão estratégica da organização 

como forma de manutenção da sua vantagem competitiva. 

 

Tabela 12: Resultados – Fator-chave Contexto Externo 

Item Variável Média 
Desvio 

Padrão 

CL_1 O conhecimento é compartilhado com os nossos clientes. 3,47 0,96 

CL_2 
Os clientes são solicitados a compartilharem seus conhecimentos com a 

empresa. 
3,12 1,06 

CL_3 O conhecimento dos clientes é incorporado nas ações da empresa. 3,31 1,02 

  Cliente 3,30 1,02 

FO_1 O conhecimento é compartilhado com os nossos fornecedores. 3,33 0,88 

FO_2 
Os fornecedores são solicitados a compartilharem seus conhecimentos 

com a empresa. 
3,43 0,96 

FO_3 O conhecimento dos fornecedores é incorporado nas ações da empresa. 3,46 0,88 

  Fornecedor 3,41 0,91 

PA_1 O conhecimento é compartilhado com os nossos parceiros. 3,60 0,88 

PA_2 
Os nossos parceiros são solicitados a compartilharem seus 

conhecimentos com a empresa. 
3,61 0,89 

PA_3 O conhecimento dos parceiros é incorporado nas ações da empresa. 3,53 0,90 

  Parceiro 3,58 0,89 

CN_1 O conhecimento é compartilhado com os nossos concorrentes. 2,23 1,08 
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CN_2 
Os nossos concorrentes são solicitados a compartilharem seus 

conhecimentos com a empresa. 
2,34 1,09 

CN_3 O conhecimento dos concorrentes é incorporado nas ações da empresa. 3,06 1,09 

  Concorrente 2,54 1,15 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.3.2. Nível de maturidade 

 

A coleta de dados permitiu a identificação do nível de maturidade em gestão do conhecimento 

da empresa Algar Telecom por meio da mensuração das variáveis que integram os dez 

construtos do modelo, de acordo com a percepção dos seus funcionários. 

 

Tabela 13: Nível de maturidade por construto 

Fator-Chave Construto Média 

Contexto Interno 
SA – Suporte da Alta Administração 3,91 

TI – Tecnologia da Informação 3,96 

Contexto Externo 

CL – Clientes 3,30 

PA – Parceiros 3,58 

FO – Fornecedores 3,41 

CN – Concorrentes 2,54 

Conteúdo 
CT – Conhecimento Tácito 3,93 

CE – Conhecimento Explícito 3,50 

Processos 
CA – Criação/Armazenamento 3,61 

CC – Compartilhamento 3,93 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

De forma visual, os resultados obtidos são apresentados a seguir em um gráfico do tipo radar, 

considerando os resultados das médias obtidas para cada construto: 
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Figura 6: Radar dos resultados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Esse resultado mostra, de maneira geral, que os valores menos significativos são os que 

envolvem o contexto externo, demonstrando que a empresa analisada tem a oportunidade de 

intensificar o relacionamento externo a fim de buscar oportunidades para aumentar a inovação 

e melhorar os processos de GC, como outros benefícios. Uma ação que pode ser realizada a 

partir da observação deste gap é sistematizar, por meio de procedimentos e rotinas, uma forma 

para a importação do conhecimento de fontes externas que, segundo Kim et al. (2014), acontece 

de melhor maneira por meio de interações face-a-face, ou seja, entre os funcionários e os entes 

que integram o contexto externo da organização. 

 

Como resultado mais representativo, o construto Tecnologia da Informação teve maior 

avaliação, demonstrando que a organização possui uma forte sustentação de TI para que os 

processos de GC ocorram com maior intensidade. Neste caso, ações precisam ser tomadas para 

que fatores de insucesso que comumente afetam as organizações não venham a acontecer. Grant 

e Qureshi (2006) constataram em seus estudos que menos de 50% das empresas pesquisas 

relataram ter sido bem sucedidas na implantação de sistemas de GC. Fatores de insucesso 

relacionados à tecnologia incluem, com maior recorrência, a baixa usabilidade de sistemas 

(Kalling, 2003), a má conectividade (Newell et al., 2001) e o aumento descontrolado dos custos 

de manutenção de TI (Chua & Goh, 2008a). 
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Os construtos Clientes, Fornecedores e Concorrente não tiveram avaliação para o estágio no 

qual se encontram, pois, de acordo com Oliveira e Caldeira (2008), este fator-chave (Contexto 

Externo) somente é avaliado a partir do estágio de maturidade 4 – Integração. 

 

Na determinação do nível geral que a empresa Algar Telecom possui em GC, deve-se 

considerar, segundo o modelo, a menor avaliação obtida. Dessa forma, pode-se afirmar que a 

empresa encontra-se no Estágio 3, denominado Desenvolvimento. Este estágio é caracterizado 

por empresas que avaliam e melhoram internamente a gestão do conhecimento. 

  

Como forma de esclarecer a observação anterior, foi elaborada a Figura 7, numa adaptação a 

uma figura do no trabalho de Oliveira et al. (2011), que mostra os estágios de acordo com o 

conjunto de construtos que os compõem. 

 

Figura 7: Relação entre os fatores e os estágios de maturidade do modelo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Com base na Figura 7 pode-se identificar que a empresa Algar Telecom encontra-se 

efetivamente no Estágio 3, pois foram evidenciados os todos os fatores-chave deste estágio 

(Suporte da Alta Direção, Tecnologia da Informação, Criação/Armazenamento, 

Compartilhamento, Conhecimento Tácito e Conhecimento Explícito). Contudo, como a 
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empresa não apresenta a avaliação mínima para os fatores-chave Concorrentes, Clientes e 

Fornecedores, não se permite que atinja o Estágio 4 na avaliação geral. 

 

A seguir são feitas análises existentes entre as variáveis do modelo, considerando os fatores-

chave presentes no Estágio 3.  

 

Concluída a etapa de identificação do nível de maturidade, será verificada na próxima seção se 

há relação entre as variáveis (construtos) que compõem o modelo. 

 

4.4. RELAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS DO MODELO 

 

A técnica de análise estatística utilizada neste estudo foi a Modelagem de Equações Estruturais 

(Structural Equation Modeling – SEM). De acordo com Hair et al. (2009), esta técnica é uma 

extensão de diversas técnicas multivariadas e examina uma série de relações de dependência 

inter-relacionada em um só modelo. Para a análise dos dados foi utilizado o software Smart 

PLS 2.0 com o objetivo de analisar o modelo de mensuração e o modelo estrutural proposto, e 

assim, testar as hipóteses propostas para este trabalho. 

 

Para a análise dos dados, utilizando a técnica de Modelagem de Equações Estruturais (SEM), 

foram adotados os seguintes critérios de divergência e convergência nas estimativas estatísticas, 

de acordo com Hair et al. (2009) e Henseler et al. (2009): 
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Quadro 13: Critérios de divergência e convergência da análise 

Análise de 

Confiabilidade 
Teste Valores Referência 

Modelo de 

Mensuração 

Alfa de 

Cronbach 
Superior a 0,7. (Hair et al., 2013) 

Composite 

Reliability  
Superior a 0,6. (Hair et al., 2013) 

Cross-

Loadings 

Superior a 0,7, sendo que as variáveis 

correspondentes deverão ter o maior valor, se 

comparadas com os demais valores da linha. 

(Chin, 2000) 

Fornell-

Larcker 

O AVE da variável deve ser superior ao 

quadrado das outras variáveis. 

(Henseler et al., 

2009) 

Modelo 

Estrutural 

AVE Superior a 0,5. 
(Henseler et al., 

2009) 

R2 

Valores como 0,26 (efeito grande), 0,13 

(efeito médio) e 0,02 (efeito pequeno) para as 

variáveis latentes endógenas. 

(Cohen, 1988) 

Coeficiente 

de Caminho 
Superior a 0,1. (Hair et al., 2013) 

Estatística T 
Significativo p<0,1; Significativo p<0,01; 

Significativo p<0,001. 
(Hair et al., 2013) 

Qualidade 

Global do 

Modelo 

GoF 
0,36 como adequado, para as áreas de ciências 

sociais. 

(Henseler et al., 

2009) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No que concerne a avaliação da confiabilidade dos construtos foi realizada a avaliação do 

modelo de mensuração, de maneira que se pudesse verificar se os itens associados a cada 

variável latente permitiam auferir o valor do referido construto. Para tanto, a confiabilidade das 

escalas foi calculada por meio do Alfa de Cronbach e Composite Reliability, conforme 

apresentado na Tabela 14: 
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Tabela 14: Modelo de mensuração 

Item Construto Alfa de Cronbach 
Composite 

Reliability 

CL Clientes 0,807 0,886 

CC Compartilhamento 0,906 0,925 

CO Concorrência 0,800 0,879 

CE Conhecimento Explícito 0,845 0,896 

CT Conhecimento Tácito 0,733 0,833 

CA Criação/Armazenamento 0,901 0,925 

FO Fornecedores 0,848 0,906 

PA Parceiros 0,896 0,935 

SA  Suporte da Alta Administração 0,913 0,939 

TI Tecnologia da Informação 0,696 0,815 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os resultados constantes na Tabela 14 demonstram que praticamente todos os construtos 

apresentam valores de Alfa de Cronbach superiores a 0,7, sendo o construto Tecnologia da 

Informação o único que apresenta resultado abaixo do indicado. Como valor da diferença para 

atingimento do valor de referência é muito próximo (0,004), optou-se por manter a variável no 

modelo. Todos os construtos apresentam valores de Composite Reliability superiores a 0,6, o 

que demonstra que todos os construtos apresentam confiabilidade e boa consistência interna. 

 

Com relação à validade discriminante dos construtos, foi realizada a comparação da raiz 

quadrada das AVEs de cada construto com seus coeficientes de correlação de Pearson. Como 

se pode observar na Tabela 15, os valores da raiz quadrada dos AVEs são superiores as 

correlações, o que afirma a validade discriminante, ou seja, confirma que todos os construtos 

medem relações diferentes uns dos outros, de acordo com Bock et al. (2005): 

 

Na Tabela 16, o critério chamado de Cross-Loading oferece outra forma de comprovar a 

validade discriminante do modelo, conforme Henseler et al. (2009). Nesse critério, caso algum 

indicador apresente maior correlação com outra variável latente do que com a sua variável 

latente, deve-se considerar a adequação do modelo. Ao analisar os resultados é possível 

verificar que todos os indicadores atendem essa condição e, dessa forma, é possível afirmar a 

adequação do modelo da presente pesquisa. 
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Tabela 15: Correlação e confiabilidade dos construtos 
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Clientes 0.850                   

Compartilhamento 0.373 0.781                 

Concorrentes 0.444 0.245 0.841               

Conhecimento Explícito 0.481 0.308 0.297 0.827             

Conhecimento Tácito 0.401 0.485 0.284 0.442 0.746           

Criação/Armazenamento 0.514 0.470 0.319 0.630 0.434 0.822         

Fornecedores 0.547 0.444 0.392 0.258 0.449 0.351 0.874       

Parceiros 0.608 0.460 0.371 0.411 0.498 0.509 0.676 0.910     

Suporte da Alta Direção 0.509 0.556 0.306 0.525 0.534 0.686 0.371 0.541 0.891   

Tecnologia da Informação 0.461 0.301 0.243 0.481 0.428 0.391 0.380 0.450 0.427 0.727 

Nº de Itens 3 8 3 4 4 6 3 3 4 4 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 16: Cross-Loadings 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Variável 

Latente
Construto Ítem

Suporte da 

Alta Direção

Tecnologia 

da 

Informação

Clientes Fornecedores Parceiros
Concorren-

tes

Conhecimen-

to Explícito

Conhecimen-

to Tácito

Criação/

Armazena-

mento

Compartilha-

mento

SA_1 0.839 0.381 0.370 0.321 0.418 0.203 0.348 0.460 0.520 0.487
SA_2 0.911 0.403 0.447 0.383 0.498 0.319 0.437 0.514 0.579 0.514
SA_3 0.895 0.388 0.489 0.298 0.508 0.271 0.583 0.452 0.682 0.468
SA_4 0.916 0.354 0.496 0.322 0.499 0.293 0.486 0.477 0.651 0.513
TI_1 0.243 0.622 0.278 0.269 0.293 0.105 0.289 0.268 0.275 0.209
TI_2 0.337 0.788 0.376 0.286 0.379 0.184 0.459 0.243 0.338 0.153
TI_3 0.200 0.630 0.333 0.265 0.182 0.212 0.271 0.266 0.219 0.200
TI_4 0.422 0.843 0.355 0.294 0.417 0.205 0.363 0.445 0.300 0.308
CL_1 0.404 0.356 0.775 0.419 0.459 0.299 0.395 0.294 0.420 0.352
CL_2 0.394 0.395 0.880 0.528 0.533 0.449 0.375 0.330 0.406 0.350
CL_3 0.491 0.420 0.891 0.452 0.552 0.380 0.453 0.388 0.479 0.267
FO_1 0.335 0.324 0.518 0.855 0.582 0.386 0.222 0.363 0.292 0.350
FO_2 0.248 0.354 0.446 0.851 0.535 0.265 0.164 0.306 0.252 0.347
FO_3 0.369 0.329 0.475 0.914 0.640 0.364 0.271 0.475 0.358 0.450
PA_1 0.436 0.401 0.555 0.625 0.881 0.358 0.344 0.405 0.435 0.453
PA_2 0.486 0.417 0.559 0.610 0.933 0.290 0.364 0.452 0.462 0.422
PA_3 0.547 0.411 0.548 0.612 0.915 0.365 0.409 0.494 0.487 0.388
CN_1 0.184 0.169 0.369 0.330 0.294 0.838 0.223 0.203 0.231 0.209
CN_2 0.189 0.173 0.389 0.350 0.295 0.865 0.202 0.199 0.233 0.206
CN_3 0.355 0.250 0.363 0.312 0.333 0.819 0.298 0.289 0.316 0.203
CE_1 0.454 0.451 0.461 0.221 0.370 0.337 0.867 0.427 0.544 0.264
CE_2 0.450 0.417 0.402 0.247 0.353 0.233 0.871 0.372 0.479 0.278
CE_3 0.422 0.350 0.375 0.271 0.366 0.217 0.745 0.317 0.596 0.294
CE_4 0.403 0.362 0.339 0.093 0.254 0.176 0.819 0.336 0.445 0.165
CT_1 0.399 0.368 0.315 0.227 0.286 0.213 0.526 0.727 0.429 0.295
CT_2 0.351 0.278 0.298 0.403 0.383 0.218 0.313 0.775 0.286 0.343
CT_3 0.507 0.384 0.306 0.346 0.441 0.225 0.286 0.793 0.334 0.378
CT_4 0.318 0.224 0.270 0.385 0.384 0.187 0.151 0.683 0.219 0.450
CA_1 0.514 0.373 0.433 0.250 0.436 0.251 0.480 0.384 0.665 0.350
CA_2 0.466 0.250 0.419 0.319 0.442 0.214 0.439 0.324 0.755 0.338
CA_3 0.621 0.313 0.442 0.307 0.439 0.314 0.572 0.366 0.898 0.418
CA_4 0.598 0.362 0.451 0.355 0.432 0.317 0.615 0.352 0.912 0.422
CA_5 0.592 0.335 0.365 0.247 0.347 0.231 0.496 0.379 0.872 0.321
CA_6 0.572 0.289 0.425 0.252 0.423 0.228 0.481 0.338 0.800 0.460
CC_1 0.316 0.166 0.204 0.288 0.329 0.131 -0.011 0.242 0.184 0.604
CC_2 0.373 0.270 0.297 0.351 0.281 0.160 0.184 0.298 0.276 0.708
CC_3 0.490 0.283 0.275 0.310 0.400 0.181 0.207 0.382 0.342 0.823
CC_4 0.368 0.196 0.140 0.172 0.261 0.105 0.132 0.345 0.319 0.701
CC_5 0.492 0.316 0.399 0.408 0.416 0.240 0.390 0.436 0.447 0.852
CC_6 0.509 0.243 0.347 0.403 0.355 0.194 0.348 0.435 0.441 0.875
CC_7 0.427 0.204 0.335 0.408 0.398 0.259 0.269 0.425 0.422 0.830
CC_8 0.455 0.193 0.295 0.408 0.414 0.232 0.295 0.423 0.437 0.814

Conhecimento 

Explícito

Conhecimento 

Tácito

Criação/

Armazenamento

Compartilha-

mento

Contexto 

Interno

Contexto 

Externo

Processo

Conteúdo

Suporte da Alta 

Administração

Tecnologia da 

Inofrmação

Clientes

Fornecedores

Parceiros

Concorrentes
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No que concerne a avaliação da qualidade global do modelo foi calculado o GoF (Goodness-

of-Fit), obtendo-se um valor de 0,672, o que indica que o modelo foi bem ajustado. Wetzels & 

Odekerken-Schröder (2009) sugerem o valor de 0,36 como adequado para a área de ciências 

sociais. Desse modo, percebemos que o modelo estrutural possui um ajustamento e poder 

explicativo aceitáveis.  

 

Com relação ao modelo estrutural, Hair et al. (2009) definem como sendo o conjunto de uma 

ou mais relações de dependência que conectam os construtos que integram as hipóteses do 

modelo. Por meio de sua análise é possível verificar se as relações definidas pelo modelo de 

pesquisa, entre as variáveis latentes, são de fato existentes. Assim, permitirá rejeitar ou não as 

hipóteses da pesquisa. 

 

Com o objetivo de avaliar o modelo estrutural foi analisado o R2 das variáveis latentes 

endógenas e os Coeficientes de Caminho, que podem ser observados na Figura 7: 

 

Figura 8: Modelo estrutural testado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O R2 é um coeficiente de determinação, isto é, um critério essencial para mensurar as variáveis 

latentes endógenas, como explicam Henseler et al. (2009), de forma a verificar se o modelo tem 

capacidade de mensurar as variáveis dependentes ou endógenas, como substancial, moderada 

ou fraca. Na Figura 7 é possível verificar que o R2 dos construtos Conhecimento Explícito 
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(0,300), Conhecimento Tácito (0,320), Compartilhamento (0,360) e Criação/Armazenamento 

(0,571) são considerados de grande efeito, pois superam o valor de 0,26 da variância, de acordo 

com a classificação sugerida por Cohen (1988).  

 

Na técnica do bootstrapping, a hipótese a ser testada é submetida a uma reamostragem na qual 

os coeficientes da amostra original são repetidamente reprocessados em sub-amostras aleatórias 

(Henseler et al., 2009; Hair et al., 2013). O algoritmo da PLS-SEM estima os resultados das 

equações estruturais e gera estimativas de parâmetros e de erro padrão, não mais calculadas 

com pressupostos estatísticos, mas, sim, baseadas em observações empíricas (Hair et al., 2009). 

Dessa forma, optou-se pela utilização de 100 casos com 300 repetições (sub-amostras) para a 

verificação do teste t (Student), utilizado para medir significância das diferenças entre os path 

coefficients do modelo da amostra original com os betas médios do bootstrapping. O resultado 

é apresentado na Tabela 17: 

 

Tabela 17: Resultado do modelo estrutural 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na Tabela 8 encontram-se os resultados do procedimento, mostrando que houve diferenças 

estatisticamente significantes entre os coeficientes da amostra original em relação à média dos 

coeficientes das novas amostras geradas somente em um caminho. Observa-se, ainda, que: dois 

caminhos foram confirmados, sendo significativos para p<000,1 (H10, H12); três caminhos 

foram confirmados, sendo significativos para p<0,01 (H1, H3, H13); três caminhos foram 

confirmados, sendo significativos para p<0,1 (H2, H6, H9); e, cinco caminhos foram rejeitados 

Hipótese Relação Sinal Resultado
Coeficiente de 

Caminho

Estatística 

T

H1 Tecnologia da Informação => Conhecimento Explícito + Suportada 0,357** 5.212

H2 Tecnologia da Informação => Conhecimento Tácito + Suportada 0,227* 2.976

H3 Conhecimento Tácito => Conhecimento Explícito + Suportada 0,289** 4.743

H4 Clientes => Conhecimento Tácito + Não Suportada 0,034 (ns) 0.585

H5 Fornecedores => Conhecimento Tácito + Não Suportada 0,151 (ns) 1.735

H6 Parceiros => Conhecimento Tácito + Suportada 0,250* 2.740

H7 Concorrentes => Conhecimento Tácito + Não Suportada 0,062 (ns) 1.126

H8 Conhecimento Tácito => Criação/Armazenamento + Não Suportada 0,011 (ns) 0.271

H9 Conhecimento Tácito => Compartilhamento + Suportada 0,273* 2.938

H10 Conhecimento Explícito => Criação/Armazenamento + Suportada 0,370*** 6.028

H11 Conhecimento Explícito => Compartilhamento + Não Suportada -0,039 (ns) 0.774

H12 Suporte da Alta Administração => Criação/Armazenamento + Suportada 0,486*** 6.778

H13 Suporte da Alta Administração => Compartilhamento + Suportada 0,431** 5.382

* Significativo p<0,1     ** Significativo p<0,01     *** Significativo p<0,001     (ns) Não Significante    
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(H4, H5, H7, H8, H11), para os quais a análise do teste t dos caminhos identificou uma relação 

com resultado não significante. 

 

Os caminhos propostos no modelo teórico da pesquisa refletem as hipóteses construídas 

conforme o entendimento do referencial teórico do estudo. A seguir consta a análise decorrente 

do teste estatístico das hipóteses formuladas para desenvolver o estudo empírico. 

 

Em consonância ao que afirmam Nejatian et al. (2013), a tecnologia da informação representa 

um elemento fundamental para o conhecimento organizacional, atuando como suporte para 

colocar as pessoas em contato (conhecimento tácito) e para facilitar o acesso ao conhecimento 

disponível no repositório da empresa, no qual fica disponível o conhecimento explícito (Ale et 

al., 2014). Dessa forma, as hipóteses H1 e H2 foram confirmadas. 

 

A hipótese H3 foi suportada, confirmando que o conhecimento tácito influencia positivamente 

no conhecimento explícito, resultado este similar ao obtido por Dhanaraj (2004). Considerando 

que a conversão do conhecimento tácito para explícito, denominada externalização na espiral 

do conhecimento (Nonaka, 1994), pode-se inferir que há um elevado nível de interação entre 

os funcionários, fato este que favorece o compartilhamento do conhecimento. 

 

O conhecimento externo, advindo do relacionamento com parceiros influencia positivamente 

no conhecimento tácito, suportando a hipótese H6. Considerando que o mercado no qual a 

empresa pesquisada está inserida possui um alto nível de competição e tem mudanças 

tecnológicas recorrentes, demonstra-se a necessidade de obtenção do conhecimento externo 

para reforçar a vantagem competitiva da organização (Reid et al., 2001). Ambientes intensivos 

em conhecimento possibilitam às empresas a tentativa de importar conhecimento de fontes 

externas por meio de interações face-a-face e absorvê-lo (Kim et al., 2014).  

 

As hipóteses H4 (Clientes => Conhecimento Tácito), H5 (Fornecedores => Conhecimento 

Tácito)  e H7 (Concorrentes => Conhecimento Tácito) não foram confirmadas, apesar de 

algumas abordagens existentes na literatura reforçarem a relevância do conhecimento advindo 

do contexto externo para a geração de novos conhecimentos, de maneira que as empresas 

possam experimentar alternativas para a geração de mudanças tecnológicas que contribuam 
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para o gerenciamento de desafios em um ambiente de negócios turbulento (Chen & Fong, 

2015). 

 

Makani e Marche (2012) fizeram constatações em seus estudos que podem contribuir na 

explicação da refutação da hipótese que envolve o cliente. As autoras dizem que as empresas 

de serviços em Business to Business (B2B) podem se relacionar com mais proximidade a alguns 

clientes, o que contribui para a criação de um ambiente de negócios intensivos em 

conhecimento. Em contrapartida, as empresas de serviços com relacionamentos que oferecem 

serviços de grande escala para inúmeros clientes Business to Customer (B2C) se baseiam 

principalmente em abordagens amplamente aplicáveis, padronizadas e de rotina. Assim, essas 

empresas atuam em um ambiente de negócios com baixa intensidade de conhecimento. A 

influência positiva do conhecimento tácito no compartilhamento do conhecimento (H9) foi 

suportada no modelo, ao contrário da hipótese Conhecimento Tácito => 

Criação/Armazenamento (H8), que foi rejeitada.  

 

Neste sentido, Ale et al. (2014) afirmam em seu estudo que a criação de conhecimento (ou 

correção do existente) requer interação entre a organização e os indivíduos envolvidos, sendo 

que essa interação possui alguns pontos de conflito: carga de trabalho para os trabalhadores 

envolvidos para alimentar os repositórios organizacionais com os seus conhecimentos; perda 

de contexto na explicitação do conhecimento tácito; dificuldade ao interpretar registros de 

conhecimento que foram descontextualizados. O armazenamento do conhecimento também 

possui alguns pontos de conflito, como: tipo de conhecimento a ser armazenado (declarativo ou 

processual) e a necessidade de processos de busca semântica que levem em conta contexto. 

 

Por outro lado, a influência positiva no construto de compartilhamento do conhecimento 

somente ocorreu a partir do conhecimento tácito (H10), não sendo suportada pelo conhecimento 

explícito (H11). Considerando que conhecimento organizacional depende de conhecimento 

individual, mecanismos para incentivar as pessoas a compartilhar seu conhecimento devem ser 

assegurados, de modo a minimizar o medo mais comum entre as pessoas, que é perder o poder 

por compartilhar o que se sabe (Ale et al., 2014). 

 

Por fim, foram suportadas as hipóteses H12 e H13, que consistem na influência positiva do 

suporte da alta administração na criação/armazenamento e compartilhamento do conhecimento, 
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respectivamente. Esse resultado converge com o que fora concluído por Lee et al. (2012), 

reforçando o papel fundamental que a alta administração possui frente a cultura organizacional 

e ao direcionamento dos temas prioritários para as empresas. 

 

 

 

  



 
 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este capítulo foi dividido de maneira a oferecer as conclusões do estudo, mediante à resposta 

para a questão de pesquisa e das evidências que reforçam o cumprimento deste estudo. 

Posteriormente, são abordadas as implicações acadêmicas e gerenciais, como forma de 

demonstrar os contributos deste trabalho. Por fim, são expostas as limitações desta pesquisa e 

sugestões para trabalhos futuros. 

 

5.1. CONCLUSÕES DO ESTUDO  

 

Este trabalho objetivou analisar a relação entre os construtos de um modelo de maturidade em 

gestão do conhecimento em uma empresa de grande porte. Com base neste objetivo, dois 

objetivos específicos foram propostos:  

 

 Testar o modelo de Oliveira e Pedron (2014) em uma grande empresa. 

 

A partir da revisão da literatura, buscou-se aplicar o modelo de maturidade em gestão do 

conhecimento, oriundo dos estudos de Oliveira e Pedron (2014), em uma grande empresa, como 

forma de oferecer um contributo para o desenvolvimento do modelo mediante sua aplicação 

empírica. 

 

O modelo de maturidade em questão considera que dez construtos, distribuídos em quatro 

fatores-chave, compõem o processo de GC de uma organização: contexto interno, contexto 

externo, conteúdo e processo. Estes, depois de mensurados, permitiram a definição do nível de 

maturidade em GC da organização pesquisada, bem como a identificação de gaps e 

oportunidades de melhoria. 

 

O instrumento de pesquisa foi aplicado a 196 funcionários da empresa Algar Telecom S/A, que 

contribuiu com o estudo tendo distribuído o link de acesso à pesquisa por meio de uma 

comunicação interna.  
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 Medir o nível de maturidade em gestão do conhecimento de uma empresa de grande 

porte, a partir da percepção dos funcionários. 

 

No total, a survey possuiu quarenta e duas variáveis relativas ao modelo e sete questões 

referentes à caracterização do respondente. Os dados coletados foram analisados com a 

utilização de estatística descritiva como forma de medir o nível de maturidade.  

 

A maioria dos construtos analisados tiveram como resultado valores de média acima de 3,5, em 

uma escala Likert de 5 pontos, em 7 dos 10 construtos analisados. Apenas os construtos 

Clientes, Fornecedores e Concorrentes obtiveram resultados inferiores a 3,5. Na avaliação da 

percepção dos funcionários a empresa obteve, como resultado médio dos construtos, 3,57.  

 

Para a determinação do estágio de maturidade da empresa, Oliveira e Caldeira (2008) sugerem 

que sejam verificados se há a ocorrência dos construtos na percepção dos funcionários e 

confrontar os construtos existentes com a Figura 7. Dessa forma, pode-se classificar a empresa 

Algar Telecom no nível 3 de maturidade em GC, estágio esse denominado Desenvolvimento. 

 

A avaliação por construto permitiu o desenvolvimento de um gráfico tipo radar para que, de 

maneira visual, possa se verificar os construtos que necessitam de atenção. 

 

 Identificar a relação entre os construtos de um modelo de maturidade em gestão do 

conhecimento em uma empresa de grande porte. 

 

A modelagem de equações estruturais realizada com o modelo permitiu suportar 8 das 13 

hipóteses levantadas, que consistiam na verificação da influência positiva entre os construtos 

do modelo de maturidade em GC concebido por Oliveira e Pedron (2014).  

 

De um modo geral, as variáveis analisadas são importantes e representativas, pois permitem a 

mensuração da maturidade em GC de uma organização. Isto posto, corrobora-se a hipótese de 

que há relação positiva entre alguns dos construtos que compõem a GC de uma organização de 

grande porte. 
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Por fim, conclui-se que: 

 

a) O conjunto de variáveis que compõem o modelo de Oliveira e Pedron (2014) é 

pertinente ao contexto no qual foi aplicado. 

 

b) Os testes e análises estatísticas efetuadas comprovaram que o instrumento proposto 

possui validade, pois mede o que pretende medir de forma adequada, demonstrando ter 

consistência e ser estatisticamente confiável. 

 

c) O procedimento criado por Oliveira e Pedron (2014) para se identificar o nível de 

maturidade em GC da organização demonstrou ser passível de aplicação para uma 

grande empresa, possibilitando a replicação em outras organizações. 

 

d) Na empresa estudada não foram suportadas as seguintes hipóteses: H4 - Clientes => 

Conhecimento Tácito; H5 - Fornecedores => Conhecimento Tácito; H7 - Concorrentes 

=> Conhecimento Tácito; H8 - Conhecimento Tácito => Criação/Armazenamento; H11 

- Conhecimento Explícito => Compartilhamento.  

 

5.2. IMPLICAÇÕES ACADÊMICAS E GERENCIAIS 

  

No campo acadêmico, este trabalho ofereceu uma revisão da literatura ampliada sobre os 

modelos de maturidade de GC, tendo buscado definições, conceitos, modelos teóricos, estudos 

e instrumentos que pudessem de alguma forma contribuir para a realização deste trabalho e 

também oferecer um contributo ao modelo de Oliveira e Pedron (2014). Como principais 

contribuições no contexto da revisão da literatura destacam-se a análise das etapas que 

compõem o processo de GC, a análise de alguns modelos de maturidade em GC e ampliação 

da sustentação das hipóteses que envolvem o modelo. 

 

Como principal contributo deste trabalho pode-se destacar a aplicação empírica do modelo em 

uma empresa de grande porte, demonstrando ser factível considerar a percepção dos 

funcionários para sua análise. A utilização de um modelo estrutural também contribuiu no 

sentido de explicar as relações entre os construtos observados. Muitos foram os modelos de 

maturidade encontrados na literatura, porém a contribuição que este trabalho oferece para o 
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arcabouço teórico do assunto consiste na análise do relacionamento entre os construtos que 

integram o modelo. 

 

Gerencialmente, este trabalho contribuiu para elucidar as variáveis do processo que possuem 

influência na maturidade da GC de uma organização. A importância de se criar um processo de 

gestão do conhecimento, de mensurá-lo e acompanhá-lo mostram que o nível de maturidade é 

um fator relevante para a vantagem competitiva das organizações, atuando como o recurso 

estratégico importante em ambientes de competição. 

 

O questionário utilizado para a coleta de dados pode ser considerado também como uma 

contribuição para a área gerencial, sendo útil para as organizações que desejarem avaliar a 

maturidade de GC por meio da percepção de seus funcionários, auxiliando na identificação de 

gaps e oportunidades de melhoria no processo de GC. 

 

De uma maneira geral, tanto no campo gerencial quanto acadêmico, esta pesquisa contribuiu 

por gerar evidências empíricas sobre a relação entre os construtos que compõem a maturidade 

de GC de uma organização de grande porte. 

 

5.3. LIMITAÇÕES DO ESTUDO  

 

A primeira limitação identificada neste estudo refere-se à aplicação da pesquisa quantitativa, 

uma vez que a seleção dos respondentes para composição da amostra não resultou de uma 

seleção aleatória e, sim, de uma escolha por conveniência. Essa condição implica que a amostra 

não permite generalizações dos achados da pesquisa empírica, os quais devem ficar restritos ao 

âmbito da própria amostra. 

 

Ainda com relação à amostra, houve mais de 260 acessos únicos ao questionário, obtendo-se 

um aproveitamento de somente 196 questionários, devido a desistência dos respondentes de 

completarem o instrumento. A composição do instrumento com 42 questões ou o formato de 

apresentação via plataforma Survey Monkey podem ter interferido na taxa de participação. 

 

Outra possível limitação identificada foi à delimitação do cenário da pesquisa, tendo como 

objeto uma empresa de grande porte (Algar Telecom S/A) que tem uma forte e recente 
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orientação para inovação, sendo que o assunto gestão do conhecimento está em voga em uma 

série de eventos e atividades corporativas. Isto pode ensejar um viés, considerando que os 

funcionários poderiam estar sensibilizados para o tema e terem respondido de maneira a não 

prejudicar a imagem da empresa, mesmo sabendo que a pesquisa possuía caráter estritamente 

científico. 

 

5.4. SUGESTÕES PARA FUTUROS ESTUDOS  

 

Como sugestões de pesquisas futuras, é elencada a aplicação do instrumento de pesquisa em 

mais empresas de grande porte, de maneira que permita a comparação dos níveis de maturidade 

entre elas. Esta aplicação sugerida poderia também ocorrer em grupos de empresas que atuam 

dentro do mesmo segmento de negócios ou até mesmo dentro de um mesmo contexto 

geográfico, de forma a validar os resultados em um maior escopo e a gerar indicadores de 

referência. 

 

O construto Concorrente pode ser estudado com maior profundidade no contexto da GC, uma 

vez que as empresas que estão em setores mais competitivos podem não trocar conhecimentos 

com seus concorrentes por ter esse direcionamento como uma decisão estratégica para a 

manutenção da vantagem competitiva. 

 

Outra sugestão consiste na ampliação do estudo para verificação do modelo completo proposto 

por Oliveira e Pedron (2014), que contempla o relacionamento entre os construtos de 

maturidade em gestão do conhecimento e variáveis de resultados organizacionais. O modelo 

completo poderia ter implicações acadêmicas e gerenciais suficientes para expor a influência 

da GC no desempenho das organizações. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Escala das Respostas: 

Discordo 

Fortemente 

Discordo 

Parcialmente 

Nem Discordo 

Nem Concordo 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Fortemente 

 

 

Instrumento de Coleta de Dados: 

Construto Autor Versão original da pergunta Tradução da pergunta 

S
u

p
o

rt
e 

d
a 

A
lt

a 
A

d
m

in
is

tr
aç

ão
 

L
in

 (
2

0
0

7
, 
p

. 
3
3

1
) 

Top managers think that encouraging 

knowledge sharing with colleagues is 

beneficial. 

Na minha empresa, a alta 

administração acredita que estimular o 

compartilhamento de conhecimento 

entre os funcionários é benéfico. 

Top managers always support and 

encourage employees to share their 

knowledge with colleagues. 

Na minha empresa, a alta 

administração sempre estimula os 

funcionários a compartilharem seus 

conhecimentos com os colegas. 

Top managers provide most of the 

necessary help and resources to enable 

employees to share knowledge. 

Na minha empresa, a alta 

administração fornece a maioria dos 

recursos necessários para que os 

funcionários compartilhem 

conhecimento. 

Top managers are keen to see that the 

employees are happy to share their 

knowledge with colleagues. 

Na minha empresa, a alta 

administração se empenha para ver os 

funcionários satisfeitos em 

compartilharem seus conhecimentos 

com os colegas. 
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Employees make extensive use of 

electronic storage to access knowledge. 

Na minha empresa, os funcionários usam 

armazenamento eletrônico para acessar 

conhecimento. 

Employees use knowledge networks (such 

as groupware, virtual communities, etc.) 

to communicate with colleagues. 

Na minha empresa, os funcionários usam 

redes de conhecimento (por exemplo, 

comunidades virtuais, groupware) para se 

comunicar. 

My company uses technology that allows 

my team to share knowledge with other 

persons outside the organization. 

Na minha empresa, a tecnologia utilizada 

permite que os funcionários compartilhem 

conhecimento com pessoas de outras 

empresas. 

My company uses technology that allows 

my team to share knowledge with other 

persons inside the organization. 

Na minha empresa, a tecnologia utilizada 

permite que os funcionários compartilhem 

conhecimento com pessoas da própria 

empresa. 
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Knowledge (know-how, technical skill, or 

problem solving methods) is well codified 

in my company. 

Na minha empresa, o conhecimento 

(como fazer, habilidades técnicas ou 

métodos para solucionar problemas) é 

bem documentado. 

Knowledge can be acquired easily 

through formal documents and manuals in 

my company. 

Na minha empresa, o conhecimento pode 

ser facilmente obtido através de 

documentos e manuais. 

Results of projects and meetings should 

be documented in my company. 

Na minha empresa, os resultados de 

projetos e reuniões são documentados. 

Knowledge is shared through codified 

forms like manuals or documents in my 

company. 

Na minha empresa, o conhecimento é 

compartilhado através de documentos 

como, por exemplo, manuais. 
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Na minha empresa, o conhecimento é compartilhado com os nossos clientes. 

Na minha empresa, os clientes são solicitados a compartilharem seus conhecimentos 

com a empresa. 

Na minha empresa, o conhecimento dos clientes é incorporado nas ações da empresa. 

 

F
o

rn
ec

ed
o

re
s Na minha empresa, o conhecimento é compartilhado com os nossos fornecedores. 

Na minha empresa, os fornecedores são solicitados a compartilharem seus 

conhecimentos com a empresa. 

Na minha empresa, o conhecimento dos fornecedores é incorporado nas ações da 

empresa. 

P
ar
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o
s 

Na minha empresa, o conhecimento é compartilhado com os nossos parceiros. 

Na minha empresa, os nossos parceiros são solicitados a compartilharem seus 

conhecimentos com a empresa. 

Na minha empresa, o conhecimento dos parceiros é incorporado nas ações da empresa. 

C
o

n
co

rr
en

te
s Na minha empresa, o conhecimento é compartilhado com os nossos concorrentes. 

Na minha empresa, os nossos concorrentes são solicitados a compartilharem seus 

conhecimentos com a empresa. 

Na minha empresa, o conhecimento dos concorrentes é incorporado nas ações da 

empresa. 
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My knowledge can be easily acquired 

from experts and co-workers in my 

company. 

Na minha empresa, o meu conhecimento 

pode facilmente ser obtido com 

especialistas ou colegas. 

It is easy to get face-to-face advises from 

experts in my company. 

Na minha empresa, é fácil obter face-a-

face conselhos de especialistas. 

Informal dialogues and meetings are used 

for knowledge sharing in my company. 

Na minha empresa, conversas informais e 

reuniões são utilizadas para compartilhar 

conhecimento. 

Knowledge is acquired by one-to-one 

mentoring in my company. 

Na minha empresa, o conhecimento é 

obtido através do relacionamento entre 

colegas. 
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Na minha empresa, os processos ou ferramentas para criar conhecimento são definidos. 

Na minha empresa, os funcionários participam frequentemente de atividades para criar 

conhecimento. 

Na minha empresa, os funcionários frequentemente conduzem atividades de criação de 

conhecimento. 

Na minha empresa, os processos ou ferramentas para o armazenamento do 

conhecimento são definidos. 

Na minha empresa, os funcionários participam frequentemente de atividades para o 

armazenamento de conhecimento. 

Na minha empresa, os funcionários frequentemente conduzem atividades para o 

armazenamento de conhecimento. 
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) When I need certain knowledge, I ask 

my colleagues about it. 

Na minha empresa, quando os 

funcionários precisam de um determinado 

conhecimento, eles perguntam aos seus 

colegas sobre o assunto. 

I like to be informed of what my 

colleagues know. 

Na minha empresa, os funcionários 

gostam de ser informados sobre o que 

seus colegas sabem. 

I ask my colleagues about their abilities 

when I need to learn something. 

Na minha empresa, os funcionários 

solicitam aos colegas que compartilhem 

suas habilidades quando precisam 

aprender alguma coisa. 

When a colleague is good at something, 

I ask them to teach me how to do it. 

Na minha empresa, quando um 

funcionário é bom em alguma coisa, os 

colegas pedem para que os ensine a fazer. 
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When I’ve learned something new, I tell 

my colleagues about it. 

Na minha empresa, quando os 

funcionários aprendem algo novo, eles 

compartilham o assunto com seus colegas. 

I share information I have with my 

colleagues. 

Na minha empresa, os funcionários 

compartilham os conhecimentos que 

possuem com seus colegas. 

I think it is important that my 

colleagues know what I am doing. 

Na minha empresa, os funcionários 

consideram importante que seus colegas 

saibam o que eles estão fazendo. 

I regularly tell my colleagues what I am 

doing. 

Na minha empresa, os funcionários 

compartilham com seus colegas o que eles 

estão fazendo. 
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Caracterização dos respondentes 

Qual o seu gênero? 

( ) Masculino 

( ) Feminino 

Qual o seu gênero: 

( ) Feminino 

( ) Masculino 

Qual a sua faixa de idade? 

( ) Até 24 anos, inclusive 

( ) Entre 25 e 29 anos 

( ) Entre 30 e 39 anos 

( ) Entre 40 e 49 anos 

( ) Acima de 50 anos 

Qual a sua formação acadêmica completa mais recente? 

( ) Ensino Médio Completo ou inferior 

( ) Ensino Superior Cursando 

( ) Ensino Superior Completo 

( ) Pós Graduação Lato Sensu (MBA) Cursando ou Completo 

( ) Mestrado Cursando ou Completo 

( ) Doutorado Cursando ou Completo 

Qual a área de conhecimento de sua formação mais recente? 

( ) Ciências Exatas e da Terra 

( ) Ciências Biológicas 

( ) Ciências da Saúde 

( ) Ciências Agrárias 

( ) Ciências Sociais Aplicadas 

( ) Ciências Humanas 

( ) Linguística, Letras e Artes 

Qual o tipo do seu cargo na empresa? 

( ) Executivo 

( ) Não Executivo 

Quanto tempo você trabalha nesta empresa? 

( ) Menos de 1 ano 

( ) Entre 1 e 2 anos 

( ) Entre 2 e 3 anos 

( ) Entre 3 e 5 anos 

( ) Entre 5 e 10 anos 

( ) Acima de 10 anos 

 Onde é o seu local de trabalho principal? 

* seleção de cidades nas quais a Algar Telecom possui operação 
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APÊNDICE B – E-MAIL MARKETING PARA COLETA DE DADOS 

 

A Inovação quer ouvir você. Participe! 

Comunicação Interna 

sex 14/11/2014 11:54 

Notícias 

 
 

Para acessar a pesquisa, clique aqui 

https://pt.surveymonkey.com/s/rrs_imo

