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RESUMO 

Num mercado de forte competitividade, as organizações cada vez mais 

precisam criar e inovar, em produtos ou serviços para manter sua posição e crescer à 

frente dos concorrentes. Para tal, sensibilizar e mobilizar pelo imaginário seus 

colaboradores, em torno de um mesmo compromisso, parece ser um caminho para 

alcançar a desejada vantagem competitiva. Neste contexto, este estudo buscou 

investigar a relação entre imaginário organizacional e a dimensão tácita da criação do 

conhecimento nas organizações. O tema foi estudado a partir da revisão de quadros de 

referência focados principalmente no imaginário organizacional e na dimensão tácita da 

criação do conhecimento. A abordagem de pesquisa utilizada foi a qualitativa, a partir 

de estudo de caso em uma empresa do segmento de telecomunicações, por ser 

intensivo em conhecimento e de alta competitividade. Os dados foram coletados 

através de análise documental, entrevista semiestruturada e utilização de técnicas 

projetivas aplicadas em workshops. Os resultados evidenciaram a existência da relação 

entre imaginário organizacional e a dimensão tácita da criação do conhecimento. 

Entretanto, na empresa estudada, a ausência de uma intenção organizacional em torno 

do compromisso coletivo com a criação do conhecimento, de forma claramente 

explicitada pela alta direção, deixa de potencializar o terreno fértil existente para a 

inovação, face o compromisso espontâneo demonstrado por seus colaboradores em 

torno da identificação que fazem com a imagem, para eles grandiosa da empresa. 

Palavras-Chave: Imaginário organizacional. Identificação indivíduo-organização. 

Conhecimento tácito e explícito. Criação do conhecimento. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

In front of a market with strong competitiveness, the organizations need more 

and more to create and innovate, in products and services to keep your position and 

grow ahead of the competitors. For this, sensitize and mobilize the collaborators by the 

imaginary in favor of the same commitment, seems to be the way to achieve the 

differential that can assure the desired competitive advantage. Within this context, this 

study investigated the relation between the organizational imaginary and the tacit 

dimension of the knowledge creation on the organizations. The theme was studied from 

the revision of reference tables mainly focused on the organizational imaginary and on 

the tacit dimension of knowledge creation. The research approach used was qualitative, 

from a case study on a company on the telecommunications segment, for being 

intensive on knowledge and high competitive. The data was collected through document 

analysis, semi-structured interview and usage of projective techniques applied on 

workshops. The results revealed the existence of the relation between the organizational 

imaginary and the tacit dimension of the knowledge creation on the organizations. 

However, on the studied company, the absence of an organizational intention around 

the collective commitment with creation of knowledge, on a clear way explained by the 

high direction, fails to potentiate the existent favorable scenario for innovation, face the 

spontaneous commitment demonstrated by your collaborators around the identification 

done by them about the image of the company, for them, grand. 

Key words: Organizational imaginary. Individual-organization identification. Tacit and 

explicit knowledge. Knowledge creation. 
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1. INTRODUÇÃO 
O conhecimento humano tem sido tema central da filosofia desde o período 

grego. O conhecimento também passou a ganhar redobrada atenção recentemente. 

Não só teóricos sócio-econômicos como Drucker (1991) e Toffler (1994) chamaram 

atenção para a importância do conhecimento como recurso e poder gerencial, como 

também um número crescente de estudiosos nas áreas de organização industrial, 

gerenciamento da tecnologia, estratégia gerencial e teoria organizacional começaram a 

teorizar sobre a administração do conhecimento (MORGAN, 2005; NONAKA E 

TAKEUCHI, 1997). 

Estes autores têm enfatizado que as organizações que desejarem obter 

vantagem competitiva, dentro do cenário da sociedade da informação e do 

conhecimento, precisarão abandonar o modelo tradicional de gestão e adotar um 

modelo orientado para o aprendizado organizacional e a inovação. 

Os aspectos relacionados à subjetividade dos atores envolvidos, incluindo o 

caráter determinante de suas personalidades também não são esquecidos na literatura 

como fatores que podem ter influência sobre o processo de compartilhamento e 

construção do conhecimento. (NONAKA E TAKEUCHI, 1997; LAPIERRE, 1989) 

Nessa abordagem destaca-se a contribuição de Lapierre (1989), sobre a 

relação entre o imaginário e o conhecimento. Para esse autor, o imaginário não se 

refere somente ao processo e ao produto da imaginação, numa dimensão afetiva 

incluindo os desejos, as defesas psicológicas, as ambições, os compromissos, mas 

também a uma dimensão mais especificamente cognitiva, envolvendo as ideias, os 
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pensamentos, as concepções e a criatividade, estando essas duas dimensões 

indubitavelmente ligadas.  

O imaginário referir-se-ia ao conjunto dos processos mentais, sendo seus 

produtos elaborados a partir de informações armazenadas na memória, consistindo, 

então, essencialmente em uma realidade subjetiva. Ele diz respeito simultaneamente, 

ao conjunto de representações que o indivíduo faz sobre a realidade subjetiva interna e 

à realidade objetiva externa. Assim, segundo Lapierre (1989), o imaginário serve de 

ligação entre a realidade interna da pessoa e a realidade externa, representando o 

elemento qualitativo mais importante daquilo que constitui a personalidade da pessoa. 

Diversos teóricos têm usado o conceito do imaginário, quer seja 

relacionando-o ao contexto social, como Enriquez (1972), ou ao organizacional, como 

Larçon e Reitter (1979) para designar as fantasias compartilhadas por uma equipe de 

administradores ou por um conjunto de empregados de uma organização, buscando 

mostrar a influência deste imaginário sobre a identidade da empresa, bem como, mais 

recentemente, utilizando-o para estudar a influência dos administradores e líderes 

sobre a direção das empresas.  

Desta forma, Lapierre (1989) defende que o conhecimento e a ciência, bem 

como toda ação e práticas humanas, encontram de fato seus fundamentos no 

imaginário, na fantasia universal pela qual o ser humano acha uma (a sua) verdade, 

tornando para si o mundo inteligível.  

É possível identificar o mesmo entendimento em Nonaka e Takeuchi 

(1997), ao argumentarem que as empresas não podem criar conhecimento  por si 
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mesmas, sem o envolvimento, comprometimento dos indivíduos e a identificação entre 

seus valores e ideais e os da organização.  

É dentro desta abordagem, que Nonaka e Takeuchi (1997) defendem, em 

seu modelo teórico de criação do conhecimento, que elementos flexíveis e qualitativos, 

tais como ideais, valores, emoções, imagens e símbolos são essenciais neste processo. 

Assim, o reconhecimento do conhecimento tácito dá origem a uma 

perspectiva de organização, não como uma máquina de processamento de 

informações, mas como um organismo vivo, com uma cultura que reconhece que nem 

todo conhecimento é criado e aprendido de forma tão consciente uma vez que é fruto 

da introjeção de experiências vividas pelos indivíduos, ou seja, que nem sempre é 

possível transmitir conhecimento somente através da educação e do treinamento 

formal. 

A partir do exposto, pretende-se apresentar, dentro do estado da arte sobre 

criação do conhecimento organizacional, contribuições para compreensão sobre a 

relevância que pode ter o imaginário, pelo lado subjetivo e psicodinâmico que abriga, no 

processo de criação e conversão do conhecimento, tendo como protagonistas, de um 

lado o indivíduo e do outro a organização, os quais interagem através do conhecimento 

e do imaginário. Parte-se então para a busca da existência de evidências que propiciem 

a reflexão sobre a importância do indivíduo, sua subjetividade e do imaginário na forma 

de entender a criação do conhecimento nas organizações.  

Desta forma, objetiva-se trazer resultados que possam evidenciar que as 

pessoas não recebem ou compartilham os novos conhecimentos de forma passiva, elas 
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os interpretam de maneira ativa, adaptando-os às suas próprias situações, perspectivas 

e as identificações entre o seu imaginário e o da organização. 

1.1. Questão problema 
Assim, a pesquisa pretende responder à seguinte questão:  

Que relações podem ser estabelecidas entre imaginário organizacional 

e a dimensão tácita da criação do conhecimento na organização, segundo Nonaka 

e Takeuchi (1997)? 

1.2.  Objetivo final 

Investigar as relações entre imaginário organizacional e a dimensão tácita da 

criação do conhecimento na organização segundo o modelo teórico de Nonaka e 

Takeuchi (1997). 

1.2.1. Objetivos intermediários 
 

• Identificar, na organização pesquisada, a presença das condições 

capacitadoras da criação e conversão do conhecimento propostas por 

Nonaka e Takeuchi (1997);  

• Investigar se e como é aplicado o modelo de cinco fases do processo 

de criação do conhecimento organizacional de Nonaka e Takeuchi 

(1997). 

• Analisar as inter-relações entre o imaginário e as dimensões tácitas da 

criação do conhecimento.  



16 

 

 

1.3.  Suposição 

 É possível estabelecer inter-relações entre imaginário organizacional e a 

dimensão tácita da criação do conhecimento nas organizações, uma vez que as 

pessoas não recebem ou compartilham os novos conhecimentos de forma passiva, elas 

os interpretam de maneira ativa, adaptando-os às suas próprias situações, perspectivas 

e as identificações entre o seu imaginário e o da organização. 

1.4. Delimitação do estudo 

Do ponto de vista teórico a pesquisa focou duas linhas fundamentais para 

dar suporte à análise das possíveis relações entre imaginário e criação do 

conhecimento. A primeira, que se debruça no estado da arte sobre o imaginário 

(PAGÈS et al.,1987; LAPIERRE, 1989; 1995; ENRIQUEZ, 1997; 2002; FREITAS, 2000; 

2006) e sua relação com a dimensão tácita da construção do conhecimento (POLANYI, 

1958; 1983; KUHN, 2000; MORGAN, 1996; 2005). A segunda, sobre a teoria da criação 

e conversão do conhecimento nas organizações, com base no modelo teórico de 

Nonaka e Takeuchi (1997). 

O estudo ficou restrito a um grupo de 13 empregados de empresa do 

segmento de telecomunicações, sediada no Município do Rio de Janeiro, com seis ou 

mais meses de relação com a empresa e foi realizado no mês de dezembro de 2010. 

1.5.  Relevância do trabalho  

Na sociedade pós-moderna, o bom desempenho das organizações depende 

cada vez mais do seu alinhamento em relação ao ambiente em que atuam e de sua 

capacidade de inovação e criação de conhecimento. Esse novo cenário traz como 
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grandes desafios a exigência de respostas que atendam às novas demandas sociais, 

econômicas e culturais. Neste caminho, ao possibilitar espaço para a subjetividade, as 

organizações esperam criar um cenário para que os atores façam frente ao imprevisto e 

às suas transformações, possibilitando que gestores e demais sujeitos que compõem a 

organização funcionem como mediadores de eventos que envolvem seus próprios 

pensamentos, intercâmbios, ações, apropriações e compartilhamentos de significados, 

isto é, sendo então atores com certa autonomia, e que possam, identificados com os 

ideais da organização, levá-la ao alcance de vantagem competitiva. 

Neste contexto, os estudos sobre imaginário e criação do conhecimento têm 

sido explorados na literatura acadêmica. Porém um campo que ainda permite vários 

estudos é aquele que direciona um olhar específico e aprofundado na relação entre 

imaginário e a dimensão tácita da criação do conhecimento, especialmente a partir das 

perspectivas dos atores envolvidos. O foco neste aspecto traz a relevância deste 

estudo para academia. Pretende-se, assim, com o recorte de investigação proposto, 

contribuir para um melhor entendimento da dinâmica presente entre estas duas linhas 

de pesquisa. 

Em relação à organização pesquisada, esperamos que, a partir dos 

resultados com o grupo que foi estudado, possam advir contribuições para as práticas 

dos processos de gestão do conhecimento adotados na organização, bem como 

reflexões críticas sobre a relação do imaginário com a dimensão tácita da criação, 

conversão e difusão interativa do conhecimento na organização.   
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2.  REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1.  O Conhecimento 

Uma das primeiras e mais relevantes contribuições sobre a dimensão tácita 

do conhecimento surge com a obra de Polanyi (1958), na qual o autor resgata a 

dimensão humana do conhecimento. O autor argumenta que mesmo a forma mais 

perfeita do conhecimento na perspectiva da modernidade, a ciência, se ancora em 

pistas e intuições tácitas na trajetória da descoberta científica. 

Mais tarde, esse autor introduz o tema do conhecimento tácito e sua 

distinção em relação ao conhecimento explícito, trazendo o entendimento de que muito 

do que sabemos não pode ser verbalizado ou escrito através de palavras. Segundo 

Polanyi (1983), o conhecimento que pode ser expresso em palavras e números 

representa apenas a ponta do iceberg do conjunto de conhecimentos como um todo.  

Para Polanyi (1983), o conhecimento tácito envolve, pois, uma relação entre 

duas coisas: um conhecimento específico, como tocar piano ou utilizar uma ferramenta, 

que ele chama de distal e um outro, que ele chama de proximal, do qual só temos 

consciência na medida em que ele serve ao anterior. Ele compara e baseia ainda seus 

conceitos de conhecimento tácito na psicologia da Gestalt que postula que percebemos 

os objetos por inferência de suas partes já conhecidas. 

Segundo Polanyi (1958), a participação pessoal do sujeito do conhecimento 

no conhecimento em que ele próprio acredita não tem um fundamento lógico, mas 

psicológico: implica um sentimento de paixão. Neste aspecto, a aquisição de 
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conhecimento seja intelectual ou prático, seria resultado de envolvimento e 

compromisso pessoal.  

Esse autor sustenta, então, que se preocupa principalmente com o particular 

ser humano empenhado na peculiar atividade de fazer ciência, já que via a negociação 

entre conhecimento tácito e explícito como inerente à própria lógica da descoberta.  

Complementando, elucida que a interação entre intuição e imaginação é a 

responsável pelo processo de descoberta. Mais especificamente, afirma que “as 

conjecturas de um cientista em ação nascem da imaginação em busca da descoberta” 

(POLANYI, 1983, p. 79). Com efeito, para ele, o caráter pessoal do conhecimento 

impossibilita a posição olímpica do cientista, que observa os fenômenos de modo 

imparcial e objetivo, o que demonstra sua posição em relação à ciência e ao papel da 

participação pessoal do cientista. 

Acompanhando o pensamento de Polanyi (1983), Kuhn (2000), ao estudar as 

estruturas das revoluções científicas, postula que aprender caracteriza um tipo de 

aprendizado que não se adquire exclusivamente através de meios verbais. Este 

aprendizado ocorre quando alguém aprende as palavras juntamente com exemplos 

concretos, práticos. Para Kuhn (2000), a natureza e as palavras são aprendidas 

simultaneamente. Desse processo resulta um conhecimento tácito (POLANYI, 1983) 

que se aprende fazendo ciência e não simplesmente adquirindo regras para fazê-la. 

Kuhn (2000) destaca a diferenciação de visões e interpretações de um dado 

fenômeno, pelo leigo e por aquele que conhece e tem experiência com o referido 

fenômeno.   Complementa explicando, que tanto no sentido metafórico como no sentido 

literal do termo visão, a interpretação começa onde a percepção termina. Os dois 
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processos, segundo ele, não são os mesmos e o que a percepção deixa para a 

interpretação completar depende fortemente da natureza e da extensão da formação e 

da experiência prévia.  

Já entre os teóricos organizacionais, Morgan (2005) sustenta que os 

indivíduos buscam formular concepções sobre o mundo e neste sentido, o fazem 

simbolicamente, buscando dar-lhe concretude. Assim, seja através da linguagem, da 

ciência, da arte e dos mitos, por exemplo, estruturam seu mundo de maneira que ele 

tenha significado.   Continua explicando que nestas tentativas de tornar a realidade 

objetiva, os sujeitos incorporam intenções subjetivas aos significados que vão ancorar 

os construtos simbólicos utilizados. 

Dentro deste entendimento, Morgan (2005) ressalta que o conhecimento e a 

compreensão do mundo não são fornecidos aos indivíduos por eventos externos. Ao 

contrário, buscam tornar o mundo objetivo por meio de processos essencialmente 

subjetivos. Assim, todos os modos de compreensão simbólica têm essa qualidade: as 

palavras, conceitos, ideias, fatos, observações, não denotam tanto aspectos externos 

quanto concepções ativadas na mente através da percepção seletiva e significativa de 

perceber o mundo, a qual a pessoa pode compartilhar com os outros. Desta forma, 

estas representações não se referem à realidade que está lá fora; são, na verdade, 

ferramentas para que o indivíduo possa captar e lidar com o que ele percebe estar lá 

fora. 

O autor complementa, fazendo a ligação com a construção do conhecimento 

científico, em que os cientistas se baseiam em construtos simbólicos para fazer 
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relacionamentos concretos entre o mundo subjetivo e o objetivo num processo que 

capta somente uma pálida visão de ambos.  

Morgan (2005) nos ensina que quando entendemos o aspecto simbólico da 

teoria científica, devemos compreender o papel da metáfora, uma vez que o processo 

de concepção metafórica é um modo básico de simbolismo, central na forma como os 

seres humanos constroem suas experiências e seu conhecimento sobre o mundo em 

que vivem. 

Ressalta, ainda, que muito da atividade de resolução de quebra-cabeças da 

ciência é desse tipo, onde os cientistas buscam examinar, operacionalizar e medir 

implicações do insight metafórico nos quais suas pesquisas estão implícita ou 

explicitamente baseadas. 

Neste ponto de nosso estudo, a partir das reflexões de Polanyi (1958;1983), 

Kuhn (2000) e Morgan (2005) sobre o processo de construção do conhecimento 

científico em geral, no qual foi possível constatar presente sua relação com dimensões 

tácitas, pessoais, metafóricas, simbólicas, perceptivas, interpretativas, intuitivas e 

imaginativas, é oportuno iniciar o que nos mostra a literatura sobre o tema do imaginário 

em seus aspectos gerais.  

2.2. O Imaginário 

Segundo Altman (1995), a história da imaginação começa com a história da 

humanidade. Porém, essa autora enfatiza que foi o ano de 1709, que assinalou, sob o 

seu ponto de vista, o marco inicial sobre o conceito de imaginação, quando 
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Giambattista Vico publica em Nápoles a primeira obra que contesta a posição 

dominante da razão na tradição filosófica do Ocidente. 

Vico entendia que disciplinas como línguas, literatura e os estudos de 

fábulas, constituíam o fundamento da interpretação humana do mundo. “A primeira 

ciência que devíamos aprender”, escrevia ele mais tarde, “deveria ser a mitologia e a 

interpretação de fábulas” (VICO, apud ALTMAN, 1995, p.79). Vale lembrar que este 

entendimento trazido por Vico é uma das bases que levam Lapierrre (1989) a defender 

o imaginário como base para a construção do conhecimento. 

Ainda segundo Altman (1995), a posição de Vico sustenta basicamente que 

a mitologia é a primeira das ciências porque os mitos saem do poder do espírito que ele 

chama fantasia e é pela fantasia que o homem transformou primitivamente o mundo 

inteligível para si. 

Para ele, o universo fantástico constitui o princípio mesmo do conhecimento 

humano e é a chave que dá acesso à nova ciência. Esse universo fantástico, para 

atingir a sabedoria poética, apoia-se numa lógica própria que se fundamenta em quatro 

tropos ou figuras: a metáfora, a metonímia, a sinédoque e a ironia. Enfatiza que dentre 

estas, a metáfora é a mais esclarecedora, iniciadora e necessária, sendo ela o 

elemento epistemológico fundamental de seu sistema. O conhecimento começa então 

com a imagem. 

Mais tarde, os estudos de Freud sobre o inconsciente, aprofundam esta 

descida às profundezas do espírito. Nessa época o conceito de imaginação conheceu, 

então, uma série de novos desenvolvimentos. 
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A função imaginativa neste contexto, segundo Bruners (1986), é nos permitir 

criar mundos possíveis e irmos além das referências imediatas. Mais adiante, referindo-

se à imaginação paradigmática ou intuição, este autor explica que esta não deve 

confundida com a imaginação do poeta ou do romancista. Segundo ele, trata-se aí da 

capacidade de ver as ligações formais possíveis antes de se estar em condições de 

provar sua existência de forma articulada. “A imaginação liga-se às intenções e às 

ações humanas, às transformações e consequências que marcam sua realização” 

(BRUNERS, 1986, p.13). 

Porém, em certo momento da história do conceito de imaginação, os 

romancistas realistas deixaram pouco lugar para a imaginação como instrumento para 

estabelecimento da verdade. Desta forma, a imaginação, ao ficar cada vez mais isolada 

de suas ligações com a filosofia e a teologia, desenvolveu-se ao lado dos fantasmas. 

“Estes fantasmas inscreviam-se em um movimento que mais tarde foi condenado por 

seu irracionalismo e acusado de ter encorajado a ideologia nazista.” (ALTMAN, 1995, 

p.89) 

Altman (1995) defende, então, que a imaginação faz seu retorno 

impulsionada pela necessidade de sobrevivência dos dirigentes econômicos e 

industriais, em um cenário de concorrência feroz, buscando treinar seus quadros e seus 

responsáveis em atividades de pesquisa e desenvolvimento de forma a escapar aos 

contornos estreitos do pensamento técnico e industrial, transformando-os em 

profissionais criadores e inventivos. As tentativas para aumentar o potencial criativo dos 

indivíduos envolvem ações voltadas à formação para a sensibilidade, os exercícios do 

hemisfério direito do cérebro, as sessões de resoluções de problemas e os projetos de 
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equipes. Também neste sentido, surge a necessidade das empresas de desenvolverem 

sua capacidade de aprendizagem e auto-organização, como nos diz Morgan (1996), 

quando as analisa a partir da metáfora da organização como cérebro. Estas 

capacidades são importantes para que as empresas façam frente às exigências de 

adaptação a este cenário de intensa competitividade.  Este processo requer geralmente 

uma mudança de atitudes o que segundo Morgan (1996), pode demandar para muitas 

organizações uma mudança na sua forma de ver o mundo, de sua visão de futuro, seus 

valores e crenças, processo este que chama de volta as questões que permeiam o 

conceito de imaginário organizacional.  

2.3. O imaginário nas organizações 

Sobre este tema, nos diz Enriquez (2002) que a direção pelo afetivo, tem 

sido uma tendência nas políticas de gestão das organizações, na medida em que estas 

não mais desejam ser vistas somente como sistemas de produção ou sistemas sociais. 

     Para o autor, a gestão pelo afetivo se dá através de um contínuo, que vai 

da autonomia à submissão. Explica que a organização, ao se apresentar como todo-

poderosa, dando a imagem de pais combinados, oferece aos indivíduos que dela fazem 

parte, elementos de segurança, os quais lhes saciam o desejo de completude. Neste 

cenário, nos diz Enriquez (2002), a organização dá ao indivíduo a certeza de que lhe 

oferecerá, concomitantemente, um status e um papel apropriados ao seu dinamismo e 

à sua submissão, bem como um saber que vai favorecer o domínio das coisas e de si 

mesmo, assim como sua adaptação às circunstâncias. 



25 

 

 

Sobre este conceito de Enriquez (2002), Freitas (2006) complementa que a 

empresa moderna busca vantagem competitiva e para tal precisa mobilizar todas as 

energias dos que nela trabalham.  Procura então mostrar uma imagem de consenso, 

integração e harmonia. “O ambiente sorridente, de amabilidade normalizada, do 

vocabulário afetivo, reforça o laço do grupo. O escritório toma o lugar da vizinhança e 

do bairro” (FREITAS, 2006, p.79).  Para alcançar este objetivo, é preciso construir um 

discurso que dê suporte a esta imagem de empresas mais legítimas e humanas, que 

vão fornecer o modelo de referências para o conjunto de comportamentos coletivos.  

No entanto, ressalta Enriquez (2002) a gestão pelo afetivo revela os seus 

limites, uma vez que, por mais condicionadas que sejam as pessoas, cada uma deseja 

mostrar uma certa originalidade e autonomia. Esse desejo, enfatiza Enriquez (2002), 

pode ser, na verdade, benéfico para as organizações, no sentido de que, tendo 

somente sujeitos identificados com o ideal organizacional, poderiam estar mais 

suscetíveis a um aumento da entropia.  “O barulho e a desordem são necessárias para 

que elas [organizações] vivam” (ENRIQUEZ, 2002.p.22). Desta forma, segundo o autor 

 

“são justamente os indivíduos que se desvencilham das 

armadilhas de uma organização globalizante, é que podem 

produzir o que lhes causa medo, mas que na verdade é 

indispensável ao seu desenvolvimento e sobrevivência”. 

(ENRIQUEZ, 2002, p. 22) 

 

As organizações, segundo Enriquez (2002) têm procurado levar em conta a 

vida psíquica e o imaginário dos indivíduos, uma vez que sempre lhes apresentaram 
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uma representação delas mesmas, na forma de um imaginário social, que os sujeitos 

deveriam interiorizar como condição para continuarem a pertencer ao corpo de 

colaboradores da organização. 

Enriquez (1997) defende que as organizações se apresentam como um 

sistema cultural, simbólico e imaginário. Ressalta que a organização vai sobretudo 

produzir um sistema imaginário sem o qual seus sistemas cultural e simbólico terão 

dificuldades de se estabelecer. A organização tem a opção, segundo Enriquez (1997) 

de escolher entre dois tipos de imaginário para apresentar aos indivíduos que dela 

fazem parte: são eles o imaginário enganador e o imaginário motor. 

 Enriquez (1997) discorre que o primeiro é enganador, uma vez que a 

organização tenta prender os sujeitos na armadilha de seus próprios desejos de 

afirmação narcisista na busca de reconhecimento e potência, na medida em que lhes 

mostra ser capaz de corresponder a estes desejos, tornando-os realidade. Além disso, 

a organização lhes garante ser capaz de oferecer proteção do risco da quebra de sua 

identidade e da angústia do esfacelamento, despertado e alimentado por toda a vida 

em sociedade, oferecendo-lhes as couraças sólidas do status e do papel 

organizacional, como já apontado anteriormente. Ao fazer estas promessas de atender 

a estes apelos dos indivíduos, a organização tende a substituir seu próprio imaginário 

pelo deles. Sobre este aspecto do imaginário do logro, Freitas (2006) ressalta que desta 

forma a organização se exprime ao mesmo tempo como uma instituição divina que 

engloba, simultaneamente, a mãe nutriz e o pai protetor, ocupando desta forma a 

totalidade do espaço psíquico do indivíduo. 
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O segundo tipo, explica Enriquez (1997) é o imaginário motor, que permite 

aos indivíduos se deixarem levar por sua imaginação criativa em seu ambiente de 

trabalho, sem se sentirem reprimidos por regras. Ele permite que os sujeitos convivam 

com a diferença, com as mudanças e a possibilidade de ruptura. É um imaginário que 

comporta o outro, a espontaneidade, novas experiências, liberdade de expressão e o 

pensamento questionador. 

Para Enriquez (1997) e Freitas (2006), por abrir espaço para questionar a 

organização, o imaginário motor é muito menos desenvolvido que o enganador, uma 

vez que este garante a admiração pela organização e nutre a dependência dos 

indivíduos em relação à pretensa comunidade nela formada.  

Enriquez (1997) nos chama atenção para o fato de ser evidente que, em todo 

o tempo, as organizações têm se apresentado como sistemas culturais, simbólicos e 

imaginários. Ressalta que estas sempre procuraram dar sentido à ação de seus 

membros através da afirmação de determinados valores. Da mesma forma sempre 

foram o lugar de projeção de desejos e fantasias individuais e coletivas, procurando 

seduzir os indivíduos pelas malhas do imaginário que elas propõem. 

A diferença primordial, complementa Enriquez (1997), é que atualmente, 

todas as organizações e não somente as empresas, tratam consciente e 

voluntariamente, de construir tais sistemas objetivando modelar os pensamentos, 

induzindo os comportamentos indispensáveis à sua dinâmica. 

Como as organizações não funcionam oficialmente sob as normas dos laços 

íntimos, utilizam a sedução e a manipulação para provocar a integração e a 

participação. Essa manipulação, sedução, que Enriquez (2002) compara a perversão, é 
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sutil e indispensável ao desenvolvimento empresarial, utilizando para tal o potencial dos 

indivíduos, estimulando-os para que participem no nível de suas responsabilidades e 

sejam consultados sobre o rumo da organização. Estes indivíduos devem sentir que 

suas opiniões são consideradas e que a empresa está interessada em suas 

motivações. É importante, então, que este indivíduo não se dê conta dessa 

manipulação para que se entregue de corpo e alma à vida organizacional, sem 

perceber que, em um dado momento, esta organização poderá descartá-lo de uma 

forma indiferente. 

Enriquez (1997) defende que, se a organização consegue imprimir sua 

marca sobre o pensamento e sobre o aparelho psíquico de seus empregados, ela 

poderá então afirmar e se regozijar de ter chegado a integrar seus colaboradores na 

cultura que ela propõe e impõe e a desenvolver sua motivação para contribuição no 

alcance dos objetivos. 

Por outro lado, para Enriquez (1997) uma instituição se esvazia quando não 

cria valores e um processo de socialização, quando não pode se constituir num sólido 

referente simbólico e numa referência identificadora, não se apresentando como um 

espaço onde o imaginário se desdobre e as pulsões inconscientes e os sentimentos 

encontrem objetos a serem investidos.  

Freitas (2006) acompanha o pensamento de Enriquez (1997) ao defender 

que o imaginário das grandes empresas não pode se expressar sem um simbolismo 

específico e sem a construção de um discurso que lhe dê sólido suporte expressivo. 
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Neste sentido, Freitas (2006) apresenta cinco temas presentes no imaginário 

organizacional moderno: a empresa cidadã; a empresa excelente; a empresa 

eternamente jovem; a empresa ética e guardiã da moral e a empresa comunidade. 

Estes temas, explica Freitas (2006), têm como característica a 

universalidade, uma vez que são repetidos por empresas de diferentes países, setores, 

tamanhos e missões. Seu conteúdo pretende criar um quadro favorável na estrutura 

mental dos indivíduos e em sua maneira de perceber a organização.  

Ainda no caminho para o entendimento da força que vem tomando o 

imaginário nas relações indivíduo-organização, a literatura tem relacionado alguns 

fenômenos sociológicos e psicossociológicos que vimos presenciando nos últimos 100 

anos, dentre os quais, destacamos o que nos apresenta Amado (2002) e que se 

relaciona ao enfraquecimento dos grandes sistemas de equilíbrio e reprodução social, 

tais como: as ideologias políticas; as religiões; a família tradicional; a diminuição do 

poder paterno e masculino em favor de uma influência fraterna e feminina; o quase 

desaparecimento dos ritos de iniciação ou de passagem de um estado a outro, ou pelo 

menos a redução de seu poder simbólico, tendo como exemplos a comunhão, o serviço 

militar, dentre outros. 

Segundo Amado (2002), a ocorrência deste conjunto de fenômenos colabora 

para reforçar a ampla crise de identidade cultural, social e individual que abala o mundo 

ocidental na atualidade. Assim, toma então a empresa o lugar central onde essa 

problemática pode ser elaborada ao proporcionar uma identidade, uma cultura 

organizacional que, de certa forma, venha a preencher este vazio de referências 

individual e social em que vivemos. 
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Também Freitas (2002) ressalta a importância cada vez maior que as 

empresas exercem sobre os indivíduos, onde eles passam a maior parte de suas vidas. 

O trabalho passa a ser uma importante fonte de referência para construção social dos 

indivíduos e de sua autoestima, numa relação que envolve dimensões afetivas e 

psicológicas. As organizações se constituem como o cenário para a realização da 

fantasia da conquista, do reconhecimento e do poder. No entanto, em contrapartida, 

também funcionam como o locus onde se vivencia o fracasso, a vulnerabilidade, a 

frustração e a rejeição. 

Freitas (2002), ao fundamentar esse enorme poder de atração das empresas 

sobre os indivíduos, nos traz o conceito psicanalítico da transferência, que segundo 

Laplanche e Pontalis (1991, p. 514) “é o processo pelo qual os desejos e as emoções 

inconscientes se atualizam em certos objetos, num tipo de relação vivida no passado”. 

Argumenta Freitas (2002) que, se constituindo como fonte de prazer e 

motivação, as organizações se configuram como um espaço propício para que os 

sujeitos reatualizem desejos, fantasmas e temores infantis num outro cenário. 

Ainda a este respeito, nos diz a autora “que embora as empresas não criem 

as estruturas psíquicas dos indivíduos, referindo-se às instâncias psicológicas definidas 

por Freud: id, ego e superego, delas se utilizam”. (FREITAS, 2002, p. 44) 

Para essa autora, as relações vividas pelos sujeitos dentro das empresas, 

destacando-se a que se relaciona à sua carreira, replicam posições que se aproximam 

às da fase edipiana. A disputa por lugares, posições, poder e influência com outros, se 

aproxima daquela em que a criança quer o lugar do pai ou de qualquer um que interfira 

no seu acesso ao objeto do amor, personificado pela mãe. 
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De um modo geral, conclui Freitas (2002, p. 70): “o que as organizações 

solicitam é um casamento estranho de autonomia e dependência infantil”. 

Como nos diz Enriquez (2002), a organização ao se apresentar como todo-

poderosa, oferecendo aos indivíduos elementos de segurança que lhe permitirão saciar 

seu desejo de completude, os instala na certeza de obter ao mesmo tempo um status e 

um papel adequados ao seu dinamismo e a sua submissão. Desta forma, a 

organização os coloca diretamente no centro da problemática da busca da identidade, 

da afirmação de uma unidade compacta e sem falha e do medo do despedaçamento, 

ou seja, no centro do imaginário.  

Acompanhando este entendimento, Amado (2002) nos diz que as empresas 

procuram sempre reforçar o narcisismo individual, dando uma ilusão de um ego sólido e 

não dividido. É através do processo de identificação do indivíduo com a organização 

que esse processo se dá, na medida em que o primeiro alicerça sua onipotência 

pessoal, identificando-se com a onipotência da organização.  

Remetendo à relação indivíduo-organização, delineia-se aí um cenário que 

possibilita a concretização de uma fantasia de perfeição, num contexto que projeta a 

imagem grandiosa, do sonho factível e da promessa de recompensas (FREITAS, 2002).   

Essa fantasia, que reside no inconsciente individual, é revivida no processo de 

transferência que o indivíduo faz em relação à organização e aos diversos grupos nos 

quais está inserido. 

Ainda dentro desta abordagem, nos diz Amado (2002) que, uma vez que os 

desejos individuais dos membros das organizações são permeados de emoções 

complexas, elementos pulsionais ou projetos de transformação difíceis de serem 
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geridos, as organizações não conseguem verdadeiramente atendê-los. Abordam, 

então, a questão nominando-a de necessidades dos indivíduos, indicando o único 

desejo passível de real consideração: o da própria organização. 

Neste ponto, vislumbra-se aí “um duplo logro: de um lado a onipotência 

individual por identificação com a organização e, de outro, a confusão entre o discurso 

dos seus dirigentes e a própria organização” (AMADO, 2002, p. 106). Por oportuno, o 

autor enfatiza a reflexão compartilhada pela maioria dos dirigentes de empresas no 

mundo de que a organização é o que seus dirigentes dizem que ela é. 

Sobre este último ponto, também nos diz Lapierre (1989) que as decisões e 

ações assumidas pelos dirigentes refletem suas características individuais e que fazem 

parte do conjunto de desejos, gostos, convicções e interesses pessoais que 

caracterizam as personalidades destes dirigentes. 

2.4. Conhecimento nas organizações 

As abordagens teóricas que apresentamos até aqui, sobre conhecimento e 

imaginário num contexto mais amplo, bem como em específico, sobre o imaginário 

organizacional, constituem-se em âncoras para que possamos relacioná-las à criação 

do conhecimento no campo das organizações, com foco no objetivo desta pesquisa.  

Dentre as várias metáforas propostas por Morgan (1996) para representar 

ideias de organização, a metáfora do cérebro destaca-se para os fins desta pesquisa. 

Para Morgan (1996), entender a organização como cérebro implica entendê-

la como um sistema de processamento de informações. A metáfora do cérebro 

possibilita a compreensão de que uma organização pode ser vista como um sistema 
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cognitivo, corporificando tanto uma estrutura de pensamento como um padrão de 

ações. 

Assim, Morgan (1996) propõe duas possibilidades de compreensão da 

imagem do cérebro para funcionamento das organizações: o cérebro é um sistema 

capaz de aprender a aprender e o cérebro está estruturado como um sistema 

holográfico, onde as capacidades requeridas no todo estão embutidas nas partes.  

Morgan (1996) traz a questão sobre a possibilidade de planejar organizações 

que tenham a capacidade de ser flexíveis, resistentes e engenhosas como o 

funcionamento do cérebro. O autor baseia-se no estudo de Taylor (1979), sobre o 

experimento de Lashley, realizado com ratos ensinados a correr em labirinto, que 

demonstrou a capacidade de auto-organização do cérebro. 

A utilização da metáfora do cérebro para a organização pode ser um 

caminho viável para nela desenvolver o processo de ação flexível e criativa, 

especialmente quando a intenção é melhorar a capacidade de inteligência 

organizacional, aprendizagem, processamento de informação e de auto-organização. 

Assim, o desafio de planejar organizações que possam inovar é relacionado 

ao desafio de planejar organizações que sejam capazes de se auto-organizar. Ao 

contrário, se a organização não tiver capacidade de mudar para acomodar as ideias e 

valores que produz, ficará vulnerável a bloquear as suas próprias inovações.  

Autores, como Stewart (1996); Sveiby (1998) e Nonaka e Takeuchi (1997), 

argumentam sobre a importância de um ambiente favorável à construção do 

conhecimento, dentro de uma visão organizacional holística que facilite as interações 

de cada parte com o todo, bem como de gestores que estimulem a participação de 
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todos. A confiança e a colaboração entre os diversos atores são apontadas como 

competências necessárias ao fluxo dos conhecimentos. 

A disponibilidade e predisposição dos sujeitos que detêm o conhecimento e 

daqueles que o receberão são também fatores citados como influenciadores no 

processo de compartilhamento do conhecimento. 

Nesse ponto é importante relacionarmos os estudos sobre a construção do 

conhecimento ao de aprendizagem organizacional. 

Segundo Easterby-Smith e Araújo (2001), a distinção mais significativa entre 

os autores que escrevem sobre aprendizagem organizacional pode ser feita de acordo 

com o tipo de ênfase que dão a ela: como sendo um processo técnico (ARGYRIS e 

SCHÖN, 1974;1996; DiBELLA, 2001; HUBER, 1991) ou como um processo social 

(BLACKLER, 1993; LAVE, 1993). 

A abordagem técnica enfoca a aprendizagem organizacional como o 

processamento eficaz, interpretação e resposta a informações tanto de dentro quanto 

de fora da organização. 

Sobre esta visão do processo de aprendizagem organizacional, vale ressaltar 

o ponto de vista de Huber (1991),   

 

“(...) Uma entidade aprende se por meio do processamento de 

informações, o âmbito de seus comportamentos potenciais se modifica. 

(...) Uma organização aprende se qualquer de suas unidades adquire 

conhecimento que ela reconhece como potencialmente útil para a 

organização.” (HUBER, 1991, p. 89)   
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Dentre os principais colaboradores desta linha estão Argyris e Schön (1974), 

que desenvolveram, dentre outros conceitos importantes, a distinção entre os laços 

simples e duplo de aprendizagem. 

Segundo Argyris e Schön (1996), esses conceitos se tornaram populares por 

se adaptarem a modelos de mudança organizacional. O primeiro tipo envolve a 

detecção e correção de erro dentro de certo conjunto de variáveis. O segundo é 

associado a transformações radicais que podem envolver mudança importante na 

direção estratégica.  

Argyris e Schön (1974) consideram que um dos obstáculos à aprendizagem 

de laço duplo é o que denominam como uma defasagem entre a teoria esposada e a 

teoria em uso. Isso quer dizer que muitos gerentes e empregados procuram abordar os 

problemas de forma tal que transmitam a impressão de que sabem aquilo que estão 

fazendo. Essa pode ser não somente uma maneira de impressionar os outros, mas 

também de convencê-los de que tudo está bem e que possuem a habilidade de lidar 

com o problema. A aprendizagem de laço duplo requer que se faça uma ligação desse 

hiato entre a teoria e a realidade para que se torne possível desafiar os valores e as 

normas embutidas nas teorias adotadas. 

Ainda dentro do enfoque da aprendizagem organizacional como processo 

técnico, DiBella (2001) a define como a manutenção ou melhoria do desempenho 

organizacional ou de equipe através da experiência. Essa definição permite abranger 

aspectos que aparecem como inovação, melhoria contínua, adaptação continuada e 

benchmarking. 
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A perspectiva social sobre a aprendizagem organizacional focaliza a maneira 

pela qual as pessoas atribuem significado a suas experiências de trabalho. Por essa 

perspectiva, a aprendizagem organizacional é algo que emerge de interações sociais, 

normalmente no ambiente natural de trabalho. Segundo Blackler (1993) e Lave (1993), 

as formas mais tácitas e incorporadas de aprendizagem envolvem práticas 

estabelecidas, observação e emulação de profissionais competentes e socialização em 

uma comunidade de práticas.  

Neste contexto é importante não perder de vista a ideia de aprendizagem 

organizacional como um processo político e também um processo entrelaçado com a 

cultura organizacional.  

Dentro desta linha de aprendizagem organizacional, Tonet e Paz (2006) 

sustentam que as organizações devem dar importância ao processo de 

compartilhamento de conhecimento, seja ele tácito ou explícito. Consideram que devem 

investir na criação de ambientes que favoreçam a livre circulação do conhecimento, 

buscando assim estimular encontros e conversas frequentes entre os membros da 

organização, habituando os indivíduos a falar e a ouvir e agir como fonte e receptores 

de conhecimento. Ressaltam que, para que essa prática se torne exitosa, é preciso que 

estes atores tenham autonomia para fazer seu trabalho, buscando os melhores 

caminhos para a solução dos problemas, sem que tenham obrigatoriamente que 

recorrer a suas chefias, que determinarão o que devem ou podem fazer. Desta forma, 

defendem Tonet e Paz (2006), os sujeitos não agregarão ao trabalho que desenvolvem 

o valor de sua experiência pessoal. 
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O pensamento de Tonet e Paz (2006) acompanha, como se poderá verificar 

a seguir, alguns aspectos também fundamentais na visão de Nonaka e Takeuchi 

(1997). 

2.4.1. O Modelo de Criação do Conhecimento de Nonaka e Takeuchi 
 

A escolha do modelo, concebido por estes autores, para utilização na 

pesquisa, liga-se a alguns elementos destacados por eles como fundamentais no 

processo de criação do conhecimento, tais como: a valorização que é dada à 

incorporação da experiência pessoal direta, a visão orgânica de mundo que valoriza o 

conhecimento subjetivo e a inteligência intuitiva, a relevância que dão os autores às 

questões que permeiam a identificação dos indivíduos com os ideais e valores 

organizacionais, os quais funcionam como motores para o estabelecimento de uma 

ressonância que, por si mesma, estimula o compromisso e a ação espontânea e criativa 

dos indivíduos na organização.  Neste sentido, o modelo traz uma relação clara entre o 

imaginário e a criação do conhecimento, problema objeto de nossa investigação.  

O que constitui a pedra fundamental da nova epistemologia proposta por 

estes autores é a distinção entre conhecimento tácito e explícito, sendo que o segredo 

para a criação do conhecimento está na mobilização e conversão do conhecimento 

tácito.  

Também Davenport e Prusak (2001) acompanham este entendimento, que 

se relaciona à importância da distinção entre conhecimento tácito e explícito, como se 

pode observar na definição que trazem sobre conhecimento organizacional: 

“Conhecimento é uma mistura fluída de experiência condensada, valores, 

informação contextual e insight experimentado, a qual proporciona uma 
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estrutura para a avaliação e incorporação de novas experiências e 

informações. Ele tem origem e é aplicado na mente dos conhecedores. Nas 

organizações, ele costuma estar embutido não só em documentos ou 

repositórios, mas também em rotinas, processos, práticas e normas 

organizacionais” (DAVENPORT; PRUSAK, 2001, p. 6) 

 

Ainda Davenport e Prusak (2001) defendem que a única vantagem 

sustentável que uma empresa tem é o que ela coletivamente sabe, a eficiência como 

usa esse saber e a prontidão com que adquire e utiliza novos conhecimentos. Para 

estes autores, não há diferencial competitivo sustentável que não seja aquele conferido 

pelo que a empresa sabe, como utiliza o que sabe e a velocidade com que aprende. 

Retornando às ideias de Nonaka e Takeuchi (1997), observa-se que, como a 

preocupação dos autores está na criação do conhecimento organizacional, em 

oposição ao individual, a teoria também tem sua própria ontologia, que focaliza os 

níveis de entidades criadoras do conhecimento, quais sejam, a individual, grupal, 

organizacional e interorganizacional. 

Desta forma, a teoria de criação do conhecimento de Nonaka e Takeuchi tem 

em mente as duas dimensões - epistemológica e ontológica da criação do 

conhecimento. A partir delas, ocorre a espiral da criação do conhecimento, que surge 

quando a interação entre conhecimento tácito e conhecimento explícito se eleva 

dinamicamente de um nível ontológico inferior até níveis mais altos. O núcleo da teoria 

está na descrição do surgimento dessa espiral. 
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Figura 1 - As dimensões epistemológica e ontológica da criação do conhecimento 
 

 
(Fonte: Nonaka e Takeuchi, 1997,p.62) 

 
 
2.4.1.1. A Dimensão Epistemológica 
 

Para que se dê a conversão do conhecimento, de sua forma tácita à 

explícita, ou seja, na dimensão epistemológica, existem quatro modos de conversão 

que Nonaka e Takeuchi (1997) denominam de socialização, externalização, 

combinação e internalização. Estes quatro modos de conversão são processos 

interativos apoiados em práticas organizacionais, e representam o motor do processo 

de criação do conhecimento como um todo. 
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Figura 2 - Quatro Modos de Conversão do Conhecimento 
 
 

 
(Fonte: Nonaka e Takeuchi, 1999,p.69) 

 

A partir destes modos interativos experimentados pelos indivíduos e grupos, 

o conhecimento individual é amplificado na organização. 

• O modo Socialização, que normalmente se inicia com o desenvolvimento 

de um campo de interação, configura-se como um processo de compartilhamento de 

experiências e, a partir daí, do conhecimento tácito. Para eles, a chave para a aquisição 

do conhecimento tácito é a experiência, pois sem ela é muito difícil para uma pessoa 

projetar-se no processo de raciocínio de outro indivíduo. Ênfase também é dada às 

emoções associadas e aos contextos específicos nos quais as experiências 

compartilhadas estão inseridas, ou seja, a mera transferência de informações fará 

pouco sentido se desassociada destes aspectos. 

• O modo Externalização é um processo de articulação do conhecimento tácito 

em conhecimento explícito, configurando-se como um processo de criação do 
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conhecimento perfeito, dizem Nonaka e Takeuchi (1997), uma vez que o 

conhecimento tácito torna-se explícito, expresso na forma de metáforas, analogias, 

conceitos, hipóteses ou modelos. Normalmente é provocado pelo diálogo ou pela 

reflexão coletiva, nos quais o emprego de uma metáfora ou analogia significativa ajuda 

os membros da equipe a articularem o conhecimento tácito oculto que, de outra forma, 

é difícil de ser comunicado. Depois de criados, os conceitos explícitos podem então 

ser modelados. Assim, segundo os autores, os modelos são construídos a partir de 

metáforas quando são criados novos conceitos no contexto dos negócios. 

Dentre os quatro modos de conversão do conhecimento, os autores 

consideram ser o modo de externalização a chave para a criação do conhecimento, 

pois cria conceitos novos e explícitos a partir do conhecimento tácito. Enfatizam que a 

forma eficaz de converter o conhecimento tácito em conhecimento explícito está no 

uso sequencial da metáfora, analogia e modelo. 

• O modo de Combinação é um processo de sistematização de conceitos em 

sistema de conhecimento. Neste modo de conversão, os indivíduos trocam e 

combinam os conhecimentos explícitos por meio de reuniões, documentos, redes de 

comunicação computadorizada, conversas por telefone, dentre outros. Na visão dos 

autores, a gerência de nível médio desempenha papel fundamental na criação de 

novos conceitos através das redes de informações e conhecimentos codificados. Para 

eles, no contexto dos negócios, percebe-se a conversão do conhecimento através da 

combinação, principalmente, quando os gerentes de nível médio desmembram e 

operacionalizam visões empresariais, conceitos de negócios ou de produtos. 
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• O modo de Internalização é o processo de incorporação do conhecimento 

explícito em conhecimento tácito e está intimamente ligada ao aprender fazendo. 

Desta forma, para que o conhecimento explícito se torne tácito, é necessária a 

verbalização e diagramação do conhecimento sob a forma de documentos, manuais 

ou histórias orais. Estas formas facilitam a transferência do conhecimento explícito 

para os indivíduos, facilitando que eles vivenciem indiretamente as experiências dos 

outros, reexperimentando-as. Nos casos em que a maioria dos membros da 

organização compartilha deste modelo mental, o conhecimento tácito passa a fazer 

parte da cultura organizacional. Assim, dizem os autores, a expansão do escopo da 

experiência prática é essencial para a internalização. 

Nas Figuras 3 e 4, Nonaka e Takeuchi (1997) representam, respectivamente, 

a espiral do conhecimento e os tipos de conhecimento criados pelos quatro modos de 

conversão:    

Figura 3 - Espiral do Conhecimento 

 
(Fonte: Nonaka e Takeuchi, 1997, p. 80) 
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Figura 4 - Tipos de conhecimento criados pelos quatro modos de conversão 
 

 
(Fonte: Nonaka e Takeuchi, 1997,p.81) 

 
 

2.4.1.2.  A Dimensão Ontológica da Criação do Conhecimento 
 

Como o conhecimento tácito dos indivíduos constitui a base do 

conhecimento organizacional, é fundamental que o conhecimento tácito mobilizado seja 

ampliado organizacionalmente, através dos quatro modos de conversão do 

conhecimento e cristalizado em níveis ontológicos superiores, num processo 

denominado pelos autores de espiral do conhecimento. 

Em outras palavras, a criação do conhecimento organizacional é um 

processo em espiral que se inicia no nível individual e vai subindo, ampliando 

comunidades de interação que cruzam as fronteiras entre seções, departamentos, 

divisões e organizações (NONAKA e TAKEUCHI, 1997), na forma representada na 

Figura 5: 
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Figura 5- Espiral de criação do conhecimento organizacional 
 
 

 
(Fonte: Nonaka e Takeuchi, 1997,p.82) 

 

 

2.4.1.3. As condições capacitadoras 
 

Para que a espiral do conhecimento aconteça, são necessárias cinco 

condições específicas em nível organizacional: intenção; autonomia; flutuação e caos 

criativo; redundância; e variedade de requisitos, sobre as quais passaremos a discorrer. 

- Intenção: 

Para que a espiral do conhecimento aconteça, a organização precisa ter, 

como aspiração às suas metas, a intenção estratégica de desenvolver a capacidade 

organizacional de adquirir, criar, acumular e explorar o conhecimento. Além disso, deve 

formular e propor esta intenção aos seus trabalhadores, sensibilizando-os ao 

compromisso com a criação do conhecimento, expressa através de padrões 

organizacionais ou visões que podem servir para avaliar e justificar o conhecimento 
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criado. Neste contexto, destacam o papel dos altos e médios gerentes na orientação 

dos indivíduos para o compromisso coletivo com crenças e valores compartilhados.  

Ou seja, em vez de confiar somente no pensamento e comportamento do 

indivíduo em si, a organização pode reorientá-lo e promovê-lo a partir do compromisso 

coletivo.  

- Autonomia 

Esta condição capacitadora para a criação do conhecimento organizacional 

pode aumentar a automotivação dos indivíduos para criar novo conhecimento. Assim, 

ideias originais de indivíduos autônomos difundem-se dentro da equipe, transformando-

se, então, em ideias organizacionais. Também as equipes auto-organizadas, que 

devem ser interfuncionais, engajando membros de uma ampla gama de diferentes 

atividades organizacionais, são ferramentas para fomento à autonomia. 

Sobre esta questão, Nonaka e Takeuchi (1997) defendem que estas equipes 

auto-organizadas devem ser estabelecidas com a devida consideração aos princípios 

do aprender fazendo, variedade de requisitos e redundância de funções, os quais 

utilizam em seu modelo. Para facilitar esse processo sugerem a utilização de um 

modelo de carreira funcional múltipla. 

- Flutuação e Caos Criativo 

Esta terceira condição organizacional para o desenvolvimento da espiral do 

conhecimento, objetiva estimular a interação entre a organização e o ambiente externo. 

Se as organizações têm uma atitude aberta em relação aos sinais 

ambientais, podem explorar a ambiguidade, a redundância ou ruídos desses sinais para 

aperfeiçoar seu sistema de conhecimento. Os autores postulam que quando a flutuação 
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é introduzida em uma organização seus membros enfrentam um colapso de rotinas, 

hábitos ou estruturas cognitivas. Estes colapsos interrompem nosso estado de ser 

habitual e confortável, exigindo um compromisso pessoal profundo dos indivíduos, 

demandando o diálogo com o meio de interação social, ajudando a criação de novos 

conceitos. 

Segundo Nonaka e Takeuchi (1997) este processo contínuo de 

questionamento e reconsideração de premissas existentes por cada componente da 

organização, estimula a criação de conhecimento organizacional. Ou seja, uma 

flutuação ambiental ao precipitar um colapso dentro da organização, possibilita a 

criação de novo conhecimento. O caos, explicam Nonaka e Takeuchi (1997), pode ser 

gerado naturalmente, a partir de uma crise real enfrentada pela organização, em função 

de várias situações, tais como o declínio de desempenho em função de mudanças nas 

demandas do mercado ou o crescimento da concorrência. Porém, pode também ser 

gerado intencionalmente pela organização, que cria, a partir de seus líderes, um sentido 

de crise, bem como um ideal grandioso. 

Esse caos intencional, explicam Nonaka e Takeuchi (1997), denominado de 

caos criativo, aumenta a tensão dentro da organização e mobiliza a atenção de seus 

membros na definição do problema e resolução da situação de crise. Segundo esses 

autores, as empresas japonesas costumam fazer uso propositado da ambiguidade e do 

caos criativo, inserido pela alta gerência na organização a partir de visões ambíguas, ou 

o chamado erro estratégico. Este movimento cria então uma flutuação intencional 

dentro da organização. 
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Nonaka e Takeuchi (1997) advertem que, para obter benefícios do caos 

criativo, é fundamental que os indivíduos reflitam sobre suas ações, pois sem isso, a 

flutuação pode levar ao caos destrutivo. 

Schön (1983, p.68) capta esse aspecto crítico com a seguinte afirmação: 

  

“Uma pessoa que reflete quando age transforma-se em um pesquisador no 

contexto prático. Não depende das categorias da teoria e técnica estabelecidas, 

mas constrói uma nova teoria específica ao caso. A organização criadora do 

conhecimento precisa institucionalizar essa reflexão na ação durante esse 

processo para tornar o caos realmente criativo” 

 

Em síntese, a flutuação na organização pode precipitar o caos criativo, dizem 

Nonaka e Takeuchi (1997), o qual induz e fortalece o compromisso subjetivo dos 

indivíduos. Embora, no dia-a-dia da realidade operacional, essa situação não seja 

enfrentada de forma regular, é possível à alta gerência precipitar a flutuação de forma 

intencional, permitindo que o erro de interpretação surja nos níveis mais baixos da 

organização. Esse erro pode antecipar mudanças fundamentais na forma de pensar de 

cada membro da organização, facilitando também a externalização de seus 

conhecimentos tácitos. 

- Redundância 

Nonaka e Takeuchi (1997) corroboram o entendimento de Morgan (1996) 

sobre o conceito de redundância, como sendo a existência de informações que 

transcendem as exigências operacionais imediatas dos membros da organização, sem 
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a conotação de duplicação, desperdício ou superposição desnecessária de 

informações. 

A redundância, no compartilhamento de conceitos aparentemente 

desnecessários para alguns, promove o compartilhamento de conhecimento tácito, 

acelerando o processo de criação do conhecimento, precipitando a aprendizagem por 

intrusão na esfera da percepção do indivíduo. Além disso, o compartilhamento de 

informações adicionais ajuda o indivíduo a compreender sua posição na organização. 

Os indivíduos percebem, então, que não estão desconectados, mas 

livremente associados uns aos outros e assumem posições importantes no contexto 

organizacional como um todo. Neste sentido, segundo Nonaka e Takeuchi (1997), a 

redundância de informações fornece à organização uma forma de autocontrole que a 

mantém voltada para uma determinada direção. 

Existem diversas maneiras de desenvolver redundância nas organizações. 

Dentre elas podem ser citadas algumas abordagens apontadas por Nonaka e Takeuchi 

(1997): 

• Superposição – diferentes departamentos funcionais trabalham juntos 

dividindo o trabalho de forma difusa; 

• Concorrência interna - desenvolvimento de produto em grupos 

concorrentes, que desenvolvem abordagens diversas ao mesmo projeto e 

depois discutem as vantagens e desvantagens. Essa forma encoraja a 

equipe a olhar o projeto por uma diversidade de perspectivas e, assim, sob a 
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orientação de um líder de equipe , desenvolver uma compreensão comum da 

melhor abordagem; 

• Rodízio estratégico de pessoal – ajuda os membros da organização a 

entenderem sua empresa de várias perspectivas, tornando o conhecimento 

organizacional mais fluido e mais fácil de colocar em prática. Permite ainda 

que os funcionários diversifiquem suas habilidades e fontes de informação. 

Essas informações adicionais retidas por indivíduos em diferentes funções 

auxiliam a organização a expandir sua capacidade de criação do 

conhecimento. 

• Reuniões frequentes em bases regulares e irregulares – por exemplo, 

sessões de brainstorming; 

• Redes de comunicação formais e informais – por exemplo, drinques 

após o horário de trabalho. 

Estas abordagens facilitam o compartilhamento tanto do conhecimento tácito 

quanto do conhecimento explícito. 

Os autores chamam atenção sobre os aspectos que podem ser negativos e 

evitados na redundância, uma vez que, ao aumentar o volume de informações a serem 

processadas, se pode gerar uma sobrecarga de informações. Além disso, acarreta 

aumento no custo da criação do conhecimento, ao menos a curto prazo, por exemplo, 

reduzindo a eficiência organizacional. Destacam, então, que o equilíbrio entre a criação 

e o processamento da informação é uma questão importante. Consideram que uma 
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forma para lidar com este possível lado negativo é esclarecer onde as informações 

podem ser localizadas e onde o conhecimento é armazenado dentro da organização. 

- Variedade de Requisitos  

A quinta condição que ajuda a desenvolver a espiral do conhecimento do 

modelo de Nonaka e Takeuchi (1997) é a variedade de requisitos. Segundo Morgan 

(1996), este princípio compreende que todos os elementos de uma organização 

deveriam corporificar dimensões críticas do ambiente com o qual têm que conviver de 

tal forma que possam se auto-organizar para responder às solicitações que precisem 

estar prontos para enfrentar. Seguindo a concepção deste princípio, nos diz ainda 

Morgan (1996) que a organização pode ser desenvolvida de forma celular, através de 

grupos auto-organizados multidisciplinares que possuam as habilidades e capacidades 

requeridas para lidar com o ambiente de maneira holística e integrada. Para tal, Nonaka 

e Takeuchi (1997) sustentam que o desenvolvimento de uma estrutura organizacional 

horizontal e flexível, na qual diferentes unidades são interligadas por meio de uma rede 

de informações, é uma maneira de lidar com a complexidade do ambiente. Igualmente, 

o rodízio regular de pessoal permite aos funcionários adquirir conhecimento 

multifuncional, ajudando-os a enfrentar problemas multifacetados e flutuações 

ambientais inesperadas. 

2.4.1.4. O Modelo de Cinco fases do Processo de Criação do Conhecimento 

Organizacional 

É a partir dos quatro modos de conversão, promovidos pelas cinco condições 

capacitadoras em nível organizacional que se configura o modelo integrado de criação 

do conhecimento organizacional, usando os construtos básicos desenvolvidos dentro 
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do contexto teórico e incorporando a dimensão de tempo na teoria. O modelo, que 

segundo os autores, deve ser visto como exemplo ideal do processo, compõe-se de 

cinco fases: (1) compartilhamento do conhecimento tácito; (2) criação de conceitos; (3) 

justificação dos conceitos; (4) construção de um arquétipo; e (5) difusão interativa do 

conhecimento. 

Figura 6 - O Modelo de Cinco Fases de Criação do Conhecimento Organizacional 
 

 

 
 

Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997) 
 

 

A Figura 6 demonstra como se dá o processo de criação do conhecimento 

proposto por Nonaka e Takeuchi, conforme elucidado a seguir:  

1) A primeira fase é de compartilhamento do conhecimento tácito, que 

corresponde à socialização, pois primeiramente o conhecimento rico e inexplorado que 

reside nos indivíduos precisa ser amplificado dentro das organizações;  
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2) Na segunda fase, o conhecimento tácito já compartilhado, por exemplo, 

por uma equipe auto-organizada, é convertido em conhecimento explícito, na forma de 

um novo conceito, num processo semelhante à externalização; 

3) Na terceira fase, o conceito criado necessita ser justificado, momento em 

que a organização avalia se realmente vale a pena perseguir o novo conceito; 

4) Na quarta fase, caso validados, os conceitos são convertidos em um 

arquétipo, que pode tomar a forma de um protótipo, em se tratando do desenvolvimento 

de um novo produto concreto ou em um mecanismo operacional no caso de inovações 

abstratas, tal  como um novo valor da empresa, um sistema gerencial inovador ou uma 

nova estrutura organizacional. 

5) A quinta fase amplia o conhecimento criado, por exemplo, em uma 

divisão a outras pessoas da mesma divisão, a outras divisões ou até mesmo a 

componentes externos, que os autores denominam de difusão interativa do 

conhecimento, que incluem clientes, empresas afiliadas, universidades e distribuidores. 

Uma empresa que cria conhecimento não funciona num sistema fechado, 

mas sim em um sistema aberto, em que existe um intercâmbio constante do 

conhecimento com o ambiente externo. 

O processo de transformação dentro dessas duas espirais do conhecimento 

constitui-se a chave para a compreensão da teoria. Um gráfico tridimensional, dizem os 

autores, poderia mostrar que a espiral do conhecimento epistemológico sobe, enquanto 

a espiral do conhecimento no nível ontológico se move da esquerda para a direita e 

novamente para esquerda em um movimento cíclico. Desta forma, a natureza dinâmica 

da teoria de Nonaka e Takeuchi (1997) à criação do conhecimento organizacional, pode 
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ser representada como a interação de duas espirais do conhecimento ao longo do 

tempo, em que a inovação surge dessas espirais. 

Neste ponto da revisão da literatura sobre o tema objeto deste trabalho, 

podemos constatar que a relação do imaginário com a dimensão tácita da criação do 

conhecimento e sua conversão em conhecimento útil para a organização, mostra-se 

presente tanto na dimensão individual quanto organizacional. 

Esta relação é enfatizada no modelo proposto por Nonaka e Takeuchi (1997, 

p.63), que consideram o conhecimento como “um processo humano dinâmico de 

justificar a crença pessoal com a verdade”. Em seu modelo de criação do 

conhecimento, está fortemente presente o reconhecimento da força das dimensões 

subjetivas e simbólicas que permeiam as relações dos indivíduos consigo mesmos e 

com o mundo das relações em geral, onde se incluem as organizações. Aspectos como 

a valorização da incorporação da experiência pessoal direta, a visão orgânica de 

mundo que valoriza o conhecimento subjetivo e a inteligência intuitiva, fazem uma 

relação clara entre o imaginário e a dimensão tácita da criação do conhecimento. 

Complementam, elucidando que embora não possam ser articulados tão 

facilmente, esses modelos implícitos moldam a forma com que percebemos o mundo a 

nossa volta.  

Relevantes são também para os autores as questões que permeiam a 

identificação dos indivíduos com os ideais e valores organizacionais, os quais 

funcionam como motores para o estabelecimento de uma ressonância que, por si 

mesma, estimula o compromisso e a ação espontânea e criativa dos indivíduos na 

organização. 
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Estes fundamentos trazidos por Nonaka e Takeuchi (1997) se ligam como o 

entendimento mais aprofundado da criação do conhecimento nas organizações, passa 

pelo reconhecimento da relação imaginário e conhecimento tácito e como ele se dá no 

contexto das organizações. 

Pretendeu-se assim, considerando o que aponta o estado da arte sobre o 

tema objeto desta pesquisa, quais sejam imaginário organizacional e a dimensão tácita 

da criação do conhecimento, estudar como os pressupostos presentes nestas duas 

abordagens teóricas se manifestam e se relacionam em uma empresa do segmento de 

telecomunicações, intensiva em conhecimento e inovação. Objetivou-se identificar a 

existência ou não de um imaginário organizacional intencional que privilegie a dimensão 

tácita da criação, conversão e difusão interativa do conhecimento, as condições 

capacitadoras existentes, assim como os mecanismos institucionais utilizados para tal 

processo. 
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3. METODOLOGIA 

3.1 Tipo de pesquisa 

A pesquisa é descritiva porque visou descrever percepções de empregados 

com relação às questões objeto do estudo realizado em empresa do segmento de 

telecomunicações, bem como as possíveis relações entre elas (VERGARA, 2008b). De 

forma a delinear o que emerge a partir das percepções da realidade, este tipo de 

pesquisa aborda também aspectos que envolvem o registro, análise e interpretação de 

fenômenos atuais na empresa pesquisada, objetivando investigar seu funcionamento 

no presente, em relação ao tema em estudo (MARCONI e LAKATOS, 2008).  

3.2 Tipo de abordagem  

Segundo Creswell (2010) a escolha da abordagem a ser utilizada deve estar 

ancorada na natureza do problema que está sendo tratado. Neste sentido, segundo 

Demo (1987) o método se configura como o instrumento para chegar ao objetivo da 

pesquisa. Segundo este autor, as sugestões metodológicas são importantes à medida 

que favorecem a criação da pesquisa, finalidade maior da ciência. 

Dentro desta perspectiva, a abordagem qualitativa é a que se configura como 

a mais apropriada ao objetivo desta pesquisa que é investigar, em uma empresa 

intensiva em conhecimento, as relações que podem ser estabelecidas entre o 

imaginário organizacional e a dimensão tácita da criação, conversão e difusão interativa 

do conhecimento. O interesse em explorar e entender, a percepção e o significado que 

os indivíduos que fazem parte da empresa pesquisada têm sobre este tema, e como 

este fenômeno ocorre no seu dia-a-dia, é um dos pontos que justifica a seleção desta 
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abordagem. Igualmente, a opção pela utilização de técnicas projetivas, na coleta de 

dados, de forma a privilegiar a emersão de aspectos de cunho mais subjetivos, também 

contribuíram para a escolha da abordagem qualitativa.  

Desta forma, esta abordagem vem ao encontro do objetivo deste estudo uma 

vez que envolve: (CRESWELL, 2010). 

• as questões e os procedimentos que emergem durante o processo de pesquisa;  

• dados tipicamente coletados no ambiente do participante; 

• análise dos dados indutivamente construída a partir das particularidades para os 

temas gerais e; 

• as interpretações realizadas pelo pesquisador acerca do significado dos dados.  

 

3.3 Estratégia Metodológica 

A estratégia adotada foi o estudo de caso já que, em geral, ele representa 

uma boa escolha quando se colocam questões do tipo “como” e “porquê”, quando o 

pesquisador tem pouco controle sobre os acontecimentos e quando o foco se encontra 

em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real. Pode-se 

ainda destacar a boa opção pelos estudos de caso onde for necessário compreender 

fenômenos sociais complexos (YIN, 2005). Em resumo, o estudo de caso permite uma 

investigação para se preservar as características holísticas e significativas dos 

acontecimentos da vida real. 
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3.4 Escolha da Empresa  

A escolha da empresa, que denominaremos de XCOM, deveu-se ao fato de 

a mesma pertencer ao segmento de telecomunicações, intensivo em conhecimento e 

inovação, aspectos fundamentais nessa área de negócios com alto grau de 

concorrência e competitividade. Além disso, o acesso facilitado por pessoa da rede de 

relações da pesquisadora, que foi empregada da organização, e a disponibilidade e 

interesse demonstrados pela empresa em participar e colaborar com o desenvolvimento 

dos estudos objeto desta pesquisa, foram fatores facilitadores importantes. 

3.5 Participantes da pesquisa 

O grupo do estudo foi composto por 13 participantes selecionados pelo 

critério da intencionalidade dos sujeitos, dentre o corpo de funcionários da empresa que 

denominaremos de XCOM, de forma a garantir a exigência feita de sigilo da 

identificação do nome da organização. Os participantes foram selecionados a partir de 

resposta a convite formal, feito pelas Gerências de Recursos Humanos e de 

Desenvolvimento e Educação da XCOM, através da rede interna de treinamento, para 

participação em dois workshops sobre o tema objeto deste estudo. Os workshops foram 

inseridos no evento denominado Semana do Conhecimento, promovido por XCOM 

como parte de uma estratégia de divulgar e discutir a importância do conhecimento 

para a organização.  

O critério de escolha objetivou a formação de dois grupos de empregados, 

oriundos de funções técnicas de nível superior, média gerência e de apoio técnico-

administrativo, lotados em diferentes departamentos da estrutura organizacional e que 



58 

 

 

tivessem com a empresa uma relação mínima de seis meses. Essa composição dos 

grupos visou à formação de dois grupos mesclados em termos da variedade de 

experiências e perspectivas, mas sem a pretensão de formar um grupo típico, capaz de 

representar toda a empresa.  

A configuração intencionalmente heterogênea do perfil dos participantes da 

pesquisa potencializou a apreensão do imaginário coletivo a partir das percepções e 

peculiaridades dos diversos atores envolvidos. 

 Da mesma forma, esta estruturação mesclada possibilitou a apreensão de 

percepções, indicadores e vivências sobre as práticas de conversão e difusão interativa 

do conhecimento tácito no dia-a-dia da organização, por sujeitos com características 

diversas em relação a tempo de vínculo com a empresa, formação, cargo e área de 

atuação.  

Tabela 1 - Perfil dos participantes da pesquisa 

Participante Idade Sexo
Tempo de 

Empresa
Formação Acadêmica

Área de atuação na 

empresa
Cargo Workshop

P1 39  Feminino 11 anos
Tecnólogo em Elétrica, MBA Marketing, 

Analista Sistemas
Marketing

Especialista 

Master
Manhã

P2 33 Masculino 4 anos Superior em Engenharia
Gerência de 

Regulamentação
Consultor Manhã

P3 43 Masculino 2 anos e 9 m

Superior em Engenharia, Administração, 

Ed. Física, Ciências Ambientais, MBA 

Gestão Empresarial

Sustentabilidade Gerente Manhã

P4 46 Masculino 27 anos Superior em Ciências Contábeis Financeira Gerente Manhã

P5 47 Masculino 7 anos
Superior em Ciências Contábeis, 

Economia
Processos Gerente Manhã

P6 40 Feminino 5 anos Pós-Graduação RH Especialista Tarde

P7 45 Feminino 24 anos Superior Administrativo Secretária Tarde

P8 48 Feminino 9 anos Superior em  Engenharia Elétrica Gerência de Projetos
Consultora de 

Soluções
Tarde

P9 45 Feminino 2 anos e 2 m
Superior em Direito com MBA em 

Gestão de Pessoas
Recursos Humanos Gerente de RH Tarde

P10 48 Masculino 10 anos Mestrado Controles Internos Gerente Tarde

P11 48 Masculino 24 anos Mestrado
Engenharia de Redes 

de Satélites

Gerente de 

Redes
Tarde

P12 43 Feminino 8 meses

Superior em Administração , MBA em 

Marketing, Pós em Engenharia de 

produção

Gerência de 

Aquisição e  Trade do 

Livre

Especialista de 

Marketing
Tarde

P13 33 Masculino 6 anos e 6 m
Superior em Engenharia de 

Telecomunicações

Engenharia e 

Qualidade

Especialista 

Master Satélite
Tarde

Perfil dos Participantes

 
 

Fonte: Informações fornecidas pelos participantes da pesquisa 
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3.6 Coleta de dados 

Para a coleta de dados foram utilizados respectivamente os workshops, 

(ocasiões em que foram aplicadas as técnicas projetivas de construção de desenhos e 

de complemento de frases); entrevistas e registros internos. 

A pesquisa documental, em registros internos e de acesso livre, tal como o 

site da empresa pesquisada, objetivou coletar informações institucionais que 

trouxessem contribuições para responder as indagações da pesquisa. 

Posteriormente à realização dos trabalhos com os grupos, foi realizada 

entrevista semiestruturada com os responsáveis pelas áreas de Desenvolvimento e 

Educação e de Recursos Humanos da XCOM, a fim de levantar informações adicionais 

sobre o assunto objeto do estudo, de forma a complementar os resultados das análises 

das evidências coletadas através das demais técnicas utilizadas. Os aspectos 

abordados na entrevista relacionaram-se, dentre outros, com a existência ou não de um 

imaginário organizacional intencional que privilegie a dimensão tácita da criação, 

conversão e disseminação interativa do conhecimento, com as condições capacitadoras 

existentes, bem como com os mecanismos institucionais utilizados para tal processo. 

Por solicitação dos participantes, as entrevistas não foram gravadas, apenas transcritas 

as falas consideradas mais relevantes para o objetivo da pesquisa. 

No estudo com os grupos de participantes dos dois workshops, ao buscar a 

relação possível entre imaginário e a dimensão tácita da criação e conversão do 

conhecimento, fez-se necessário a utilização de técnicas que possibilitassem estimular 

a manifestação de dimensões emocionais, psicológicas e políticas. Em contextos 
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similares, a utilização de instrumentos que se inserem nas chamadas técnicas 

projetivas, tem sido utilizado em pesquisas no campo organizacional (PAGÈS et al, 

1987; CALDAS e TONELLI, 2001; SILVA e VERGARA, 2002; VERGARA; VIEIRA; 

ZOUAIN, 2004; VERGARA, 2008a).  

As técnicas projetivas objetivaram estimular a expressão da subjetividade 

dos indivíduos, tais como sentimentos, necessidades e percepções de cunho afetivo, 

bem como valores e crenças que nem sempre o são por métodos de cunho mais 

objetivo. (VERGARA, 2008) 

Dentre estas, inseriram-se técnicas de expressão não verbal, que segundo 

Pagès et al.(1987), “permitem apreender o imaginário coletivo, isto é, as angústias e os 

desejos inconscientes vividos na relação dos indivíduos com as instituições, com os 

objetos coletivos de investimento”. (PAGÉS et al,1987, p. 208)  

Considerando o objeto da pesquisa, favorecer uma expressão simbólica mais 

rica possibilitou a emersão de aspectos subjetivos individuais sobre um fundo comum 

de fantasias e imagens coletivas. 

Estes procedimentos de coleta de dados, além de facilitarem a expressão de 

aspectos implícitos que permeiam o estudo objeto da pesquisa, buscaram contornar 

perdas de apreensão de conteúdo verbal em função da impossibilidade de gravação 

das falas, conforme exigência da empresa. Assim, durante os workshops, a 

pesquisadora utilizou um diário de anotações do relato de cada participante e dos 

grupos em relação a cada desenho e interagiu com eles de forma a esclarecer, 

aprofundar e enriquecer o processo de coleta dos dados obtidos com a técnica 

utilizada.  
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Especificamente o estudo fez uso das técnicas de construção de desenhos e 

da técnica de complemento (VERGARA, 2008a) que possibilitaram a obtenção de 

percepções sobre as seguintes questões: 

a) Técnica de construção de desenhos: 

• Como cada participante percebe a organização e como ele se 

representa nela;  

• Como o grupo percebe a organização e se representa nela.  

b) Técnica de complemento: 

• Identificar as percepções dos participantes sobre a dinâmica da 

relação entre imaginário organizacional e o processo de criação do 

conhecimento, a partir das práticas de conversão e amplificação de 

sua dimensão tácita na organização pesquisada. Para tal foram 

utilizados como variáveis de pesquisa elementos do modelo de 

Nonaka e Takeuchi (1997), conforme mostra o Apêndice A. 

Com esta base foram construídas frases incompletas que buscaram 

estimular a expressão de atitudes, procedimentos, recursos, indicadores que pudessem 

estar presentes na empresa pesquisada, conforme relacionadas no Apêndice B.  

De forma a testar os instrumentos de coleta de dados, estes foram aplicados 

a um grupo piloto com participantes voluntários da rede de relações da pesquisadora, o 

que possibilitou alguns ajustes e aperfeiçoamentos a partir do feedback dos 

participantes. 
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3.6.1 A escolha pelos workshops   

Face à característica específica do objeto da pesquisa, que abraça o estudo 

das relações do imaginário organizacional com a dimensão tácita da criação do 

conhecimento nas organizações, a escolha desta técnica de abordagem buscou 

favorecer a integração dos participantes, sua mobilização e sensibilização para reflexão 

em torno do tema em estudo, o estímulo à livre expressão, possibilitando um espaço 

para o não-verbal e a apreensão do imaginário coletivo.  

A condução dos workshops procurou trabalhar tanto o nível pessoal, quanto 

o relacional e o institucional, onde o Eu, o Outro e o conjunto dos aspectos que 

representam e organizam as características da produção de cada um foram 

consideradas. Com este intuito a relação do indivíduo com a organização foi colocada 

em pauta concretamente na concepção dos workshops, propiciando um ambiente que 

favoreceu a emersão de aspectos articulados ao social a partir dos quais os 

participantes representaram a expressão inconsciente dos imaginários individuais e 

coletivo, em torno de eixos referenciais que buscaram articular o psicológico, o político 

e o ideológico  

Este tipo de intervenção com grupos, segundo Pagès et al. (1987), leva a 

questionar mais as rupturas que as conformidades, mais os conflitos do que os 

aspectos que caminham bem, mais o implícito que o explícito, mais o latente do que o 

manifesto, mais o irracional do que o racional. Assim, possibilita-se a exploração das 

estruturas sócio-mentais em uma perspectiva dialética. 

Neste sentido a moderação dos grupos durante os workshops, a escolha e 

organização das técnicas utilizadas, as orientações na realização das atividades bem 
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como o tratamento, as análises e interpretações desenvolvidas com os participantes 

sobre as produções individuais e coletivas foram centradas neste objetivo. 

 

3.6.2 Realização dos workshops 

A coleta dos dados nos workshops, através das técnicas projetivas, 

privilegiou a participação dos sujeitos da pesquisa, tendo sido desenvolvidas em cada 

etapa na forma explicitada a seguir: 

• A equipe das Gerências de Desenvolvimento e Educação e a de 

Recursos Humanos da empresa, enviaram e-mail convite para os 

funcionários que fazem parte da rede interna de treinamento. 

Confirmaram presença 14 (quatorze) funcionários selecionados para 

dois workshops, um no período da manhã e outro no período da tarde. 

Os workshops tiveram a duração de 4 (quatro) horas cada um. 

• Compareceram 13 (treze) funcionários da empresa que compuseram 

1(um) workshop pela manhã com 5 (cinco) participantes e outro à 

tarde com 8 (oito) participantes. 

• Estiveram presentes aos workshops as equipes e Gerentes das áreas 

de RH e de Desenvolvimento e Educação que viabilizaram a 

realização desta pesquisa de campo. 

• Com a presença de todos, a Gerente de RH fez uma abertura, falando 

da oportunidade de relacionar o objeto da pesquisa de mestrado da 

UNESA ao momento da organização em que a Gestão do 
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Conhecimento tem sido um dos principais focos dos projetos das 

Gerências de RH e de  Desenvolvimento e Educação. 

• Após esta abertura, as equipes das áreas citadas permaneceram e 

acompanharam a realização dos dois workshops. Isto pode ter 

funcionado como fator inibidor à livre expressão dos grupos, muito 

embora não tenham sido observadas pela pesquisadora, evidências 

que corroborem esta suposição. 

• Logo em seguida, a pesquisadora fez uma breve introdução conceitual 

sobre o objeto da pesquisa de forma a buscar um alinhamento e 

entendimento dos participantes em relação aos objetivos do 

workshop, além de sensibilizá-los para a importância de suas 

contribuições durante a aplicação dos instrumentos de coleta de suas 

vivências e percepções sobre o tema no seu dia-a-dia na organização. 

 

3.6.3 Aplicação das Técnicas de construção de desenhos e da Técnica de 

complemento: 

Os desenhos, que visam uma representação identitária entre o imaginário 

individual e o imaginário organizacional, foram elaborados pelos participantes, na 

presença da pesquisadora a partir de suas orientações. Foram fornecidos aos 

participantes papel, lápis preto, caixas de lápis de cor, canetas pilot e borrachas.    
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Descrevemos a seguir o desenvolvimento das atividades:  

1ª Atividade:  

a) A pesquisadora solicitou aos participantes a construção individual de desenho de 

livre criação sobre o tema: A organização e eu - Como percebo a empresa e como 

me insiro nela; 

b) Orientou também a postagem do desenho elaborado por cada participante no mural 

disponibilizado para tal, na medida em que fossem terminando;  

Ao final da postagem no mural de todas as produções individuais, foi 

solicitado a cada participante que explicasse o significado, a interpretação que faziam 

da expressão sobre o tema projetado nos desenhos elaborados por cada um dos outros 

participantes, antes que cada autor exprimisse, por sua vez, o que o desenho 

significava para ele. O que se pretendeu nesta fase não foi chegar a uma interpretação 

comum do desenho de cada um, mas sim favorecer a expressão coletiva a partir da 

representação trazida pelo desenho de cada participante. 

A seguir pediu a cada autor que avaliasse se a percepção dos demais refletia 

ou não o que quis representar, verbalizando em seguida a sua explicação do desenho 

de sua autoria.  

2ª atividade – Desenho Coletivo 

a) A pesquisadora solicitou ao grupo a construção coletiva de um desenho de livre 

criação sobre o tema: Nós e a Organização - Como percebemos a empresa e como 

nos inserimos nela; 
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Em continuidade solicitou a cada grupo a postagem do desenho no mural; 

(no caso do workshop da manhã, face ao número de participantes a pesquisadora 

optou por não dividir em dois grupos para realização desta etapa). 

Esta fase foi seguida de uma exposição onde o outro grupo reagiu à 

produção do grupo autor, antes que este exprimisse o que o desenho significava para 

eles; (no caso do workshop da manhã, isso não aconteceu, conforme já elucidado). 

 Igualmente aqui se buscou favorecer a expressão coletiva a partir da 

representação trazida pelo desenho do outro grupo. 

Logo após, o grupo autor foi solicitado a avaliar se a percepção dos colegas 

refletia ou não o que quiseram representar e a fazer, então, a sua explanação sobre o 

significado do desenho. 

Também nesta etapa a pesquisadora fez anotações do relato de cada 

participante e dos grupos em relação a cada desenho e interagiu com os participantes 

de forma a esclarecer, aprofundar e enriquecer o processo de coleta dos dados obtidos 

com a técnica utilizada. 

É importante ressaltar que, em dois momentos nas atividades de 

interpretação pelos participantes do significado dos desenhos de cada autor, houve 

intervenções de componentes da equipe de RH e de Desenvolvimento e Educação que 

observavam os trabalhos, fazendo também suas interpretações de alguns dos 

desenhos. Essa interferência não estava prevista nem foi solicitada pela pesquisadora. 

O fato ocorreu espontaneamente durante o processo, na medida em que 

todos os participantes levantaram de seus lugares e se aproximaram do mural onde 

estavam os desenhos e começaram a interagir e tentar desvendar o significado de cada 
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desenho. Embora, aparentemente, o grupo não tenha se ressentido ou alterado sua 

dinâmica a partir deste fato, podemos considerá-lo como um fator limitador do método. 

 

3ª atividade: Técnica de complemento: 

A aplicação do questionário com frases incompletas foi realizada na 

presença da pesquisadora, a partir de suas orientações.  

Foi solicitado aos participantes que, trabalhando individualmente 

completassem o formulário com frases incompletas sobre o tema gestão do 

conhecimento na empresa. 

Assim, posteriormente, os resultados dos conteúdos trazidos pelos 

participantes nesta fase foram comparados e analisados a partir das similaridades e 

contradições entre os significados individual e coletivo, verificando os eixos referenciais 

que se articulam em torno de crenças, valores e símbolos comuns. (PAGÈS et al., 

1987). 

 

3.7 Tratamento e análise das evidências 

O método utilizado para análise de dados foi o método dialético de análise de 

conteúdo que tem, dentre outras, as seguintes características de relevância para a 

questão objeto deste estudo:  

• apreensão e compreensão das estruturas das relações que unem 

cada elemento dos conteúdos trazidos a todas as outras (PAGÈS et 

al., 1987); 
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• interpretação dinâmica e totalizante da realidade, considerando que os 

fatos não podem ser considerados fora de um contexto social, político 

e econômico (GIL, 1999; MARCONI e  LAKATOS, 1993); 

• importância da dialética como a arte do diálogo, da contraposição e 

contradição de ideias que levam a outras ideias, na análise do objeto 

deste estudo que envolve a interação entre conceitos aparentemente 

opostos tais  como a dimensão tácita e explícita do conhecimento, o 

imaginário individual e o imaginário organizacional, o discurso objetivo 

e o discurso subjetivo, o individual e o coletivo, no processo de criação 

do conhecimento na organização; 

•  a análise de conteúdo (BARDIN,1995), instrumento de indução para 

se investigarem as causas (variáveis inferidas) a partir dos efeitos 

(variáveis de inferência ou indicadores), ao fundirem-se as 

características dialéticas do método, permite formar uma visão mais 

ampla da questão em estudo. (TRIVIÑOS,1987). 

Vale ressaltar que, particularmente na análise das evidências trazidas pelas 

representações dos desenhos, as explicações verbais dos participantes quanto aos 

significados de suas produções subjetivas, tanto as individuais quanto as coletivas 

durante os workshops adicionaram valioso conteúdo para a posterior interpretação das 

representações. Os conhecimentos teóricos e a experiência da pesquisadora na área 

da psicologia, aliados às bases teóricas que ancoraram este estudo, apoiaram o 
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trabalho de análise e interpretação dos desenhos, dentro das premissas do método 

escolhido.  

No contexto deste método de análise foram examinados os seguintes pares 

de conceitos: 

• tácito/explícito 

• discurso objetivo/ discurso subjetivo; 

• individual/coletivo; 

• identidade/ identificação; 

• imaginário individual/imaginário organizacional; 

A partir deste foco o processo de análise ocupou-se dos seguintes aspectos: 

• unidades de discurso e tratamento das ligações; 

• marcação de palavras relevantes; extração de frases e parágrafos 

relacionados com as variáveis da pesquisa; 

No caso específico da técnica de complemento, partiu-se, então, para a 

criação de uma grade mista, em que foram definidas as categorias (respostas) 

pertinentes ao objetivo da pesquisa, admitindo-se, porém a inclusão de categorias 

(respostas) surgidas durante o processo de análise. Verificou-se a necessidade de 

subdivisão, inclusão ou exclusão de categorias. Estabeleceu-se o conjunto final de 

categorias considerando o possível rearranjo. (VERGARA, 2008a) 

Compararam-se, então, os dados obtidos por meio dos diversos instrumentos 

de coleta utilizados, incluindo os obtidos complementarmente através de entrevista, 

resgatando-se o problema que suscitou a investigação, confrontando os resultados 



70 

 

 

obtidos com as teorias que deram suporte à investigação, formulando-se então uma 

conclusão. (VERGARA, 2008a) 

3.8.  Limitações metodológicas 

Como todo estudo de caso, o método limita-se por não ser possível 

generalizar os resultados para além do recorte proposto. 

No entanto, sobre esta questão da impossibilidade de generalização, nos diz 

Demo (1987), a ciência trabalha por abstração generalizante, ou seja, abstrai as 

particularidades e fica com o geral. Segundo ele,  

“todo e qualquer conceito forma-se pela abstração dos casos particulares, 

centrando-se naquilo que é comum a todos; (...) a possibilidade de generalizar, 

baseia-se na crença de que a realidade possui uma ordem interna, que faz dela 

substancialmente um fenômeno repetitivo. (DEMO, 1987, p. 55)”. 

Para este autor, mesmo um estudo de caso não pode se entendido como a 

captação de simples particularidades. Ao contrário, diz Demo (1987), a busca de 

particularidades serve para depurar generalizações indevidas ou demasiadamente 

abstratas. Completa o autor que, mesmo quando queremos explicar a variação dos 

fenômenos, o que fazemos é descobrir formas repetidas da variação. Na verdade, nós 

o explicamos [o fenômeno] pela constância das diferenças, não pelas diferenças em si 

(DEMO, 1987, p. 56). 

Outra limitação relaciona-se ao possível constrangimento por parte dos 

participantes dos workshops face à presença, como assistência, das equipes de 

Recursos Humanos e Desenvolvimento e Educação durante todo o período de 

desenvolvimento dos trabalhos. 
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Da mesma forma, é possível que tenha havido perda de conteúdo trazido 

pelos participantes durante os workshops e durante a entrevista com os Gerentes de 

XCOM, cuja apreensão foi realizada através das anotações no diário utilizado pela 

pesquisadora, em decorrência da impossibilidade de gravação das falas, condição esta 

estabelecida por XCOM para a realização do estudo de caso. 

A análise de dados qualitativos, quer seja através de representações 

gráficas, manifestações escritas ou verbais, mesmo que se privilegie a interpretação 

dos sujeitos envolvidos, não afasta a subjetividade do pesquisador, nem a dos 

participantes. É possível que os participantes espelhem, em seus depoimentos e 

análises, interesses ligados aos papeis organizacionais. A utilização de várias fontes de 

evidência na etapa de coleta de dados, bem como a participação ativa dos participantes 

da pesquisa no processo de coleta e interpretação destas evidências foram recursos 

utilizados como forma de minimizar esta limitação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

4. UNIDADE DE ANÁLISE 

 

O estudo de caso foi realizado em XCOM, empresa há quarenta e cinco anos 

no mercado de telecomunicações no Brasil. A XCOM oferece um portfólio completo de 

soluções de telefonia local, longa distância nacional e internacional, transmissão de 

dados, televisão e Internet, assegurando atendimento em qualquer ponto do território 

nacional através de soluções via satélite.  

A XCOM faz parte de uma holding controladora cujos principais 

investimentos envolvem também participações diretas e indiretas em outras quatro 

empresas com atuações em: 

• Terceirização de serviços de telecomunicações, que atende a clientes de grande 

porte como grandes bancos privados; 

• Operação de satélites de comunicações, fornecendo capacidade satelital para 

diversas aplicações; 

• Televisão por assinatura via satélite Direct To Home (DTH); 

• Operação de call center que faz o atendimento  a XCOM e outras empresas. 

Em se tratando de inovação, geração e difusão do conhecimento, inclusive 

para o setor como um todo a XCOM, possui um Centro de Referência Tecnológica que 

se constitui num laboratório de testes e simulações. Neste Centro, XCOM mantém um 

ambiente integrado com todas as tecnologias utilizadas em suas operações, onde todos 

os equipamentos e redes que atendem aos clientes estão representados. O local 
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também integra fornecedores e clientes em torno de tecnologias de ponta que, depois, 

vão estar ao alcance de todos os cidadãos. 

Segundo informa publicamente a empresa, o Centro oferece oportunidade 

única para a adaptação de produtos ao sistema telefônico brasileiro. O Centro de 

Referência Tecnológica, com engenheiros e técnicos especializados, além de efetivo 

móvel de pesquisadores em diversas áreas da empresa, está certificado desde 2002, 

pela norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, que atesta a excelência dos processos de 

laboratórios voltados para sua especialidade. A empresa vem renovando desde então, 

com sucesso, tal acreditação nas sucessivas auditorias realizadas pelo INMETRO. O 

Centro, conforme divulga XCOM em seu site, objetiva então pôr à prova a eficiência e 

qualidade dos serviços de telefonia, redes e transmissão de dados. 

No que tange aos Recursos Humanos, segundo relatório publicado pela 

XCOM em 2008, os três anos anteriores tinham sido marcados por importantes ações 

para a consolidação do Modelo de Gestão para firmar a empresa com a “maior, melhor 

e mais competitiva” de seu segmento. 

Segundo o já referido Relatório de Administração da XCOM do ano de 2008, 

disponível em seu site, a gestão das pessoas buscou “a construção de forte parceria e 

compromisso entre empresa e funcionários, para a produção de resultados de 

excelência. Neste sentido, foram feitos investimentos no desenvolvimento do capital 

humano, através da capacitação de lideranças e da força de trabalho em geral, por 

meio de ações intensivas de treinamento técnico funcional, com importantes 

certificações, entre elas a da “Cisco Golden Partner”. 
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Ainda no âmbito da capacitação, a empresa afirma que foram intensificados 

os treinamentos de qualidade, com a utilização da metodologia e ferramentas de Lean 

Six Sigma, com certificação de Green Belts, trazendo resultados para empresa através 

de projetos de melhoria de processos e eficiência operacional nas diversas áreas da 

empresa. 

Segundo informações disponibilizadas em seu site, a empresa investiu 

fortemente em programas de comunicação e endomarketing, objetivando o alinhamento 

da força de trabalho às prioridades do negócio por um lado, e a criação de um ambiente 

de trabalho saudável, dentro do qual os indivíduos se sintam desafiados e voltados para 

o seu crescimento pessoal e profissional. 

Adicionalmente, foram criados processos e ferramentas de avaliação de 

desempenho e de perfil, “de maneira a assegurar a tradução dos objetivos estratégicos 

da empresa em metas individuais até os níveis iniciais da organização, assim como 

para garantir que os comportamentos e atitudes dos funcionários, estejam em linha com 

os valores éticos e princípios organizacionais que devem reger não só as relações de 

trabalho, como também as relações com todos os públicos, sejam, clientes, parceiros 

de negócios, fornecedores e até concorrentes”. 

Acrescentam ainda que, para fortalecer ainda mais este modelo de gestão, o 

Grupo buscou novos talentos no mercado e alinhou o perfil de suas equipes às 

necessidades do negócio. 

No âmbito da Responsabilidade Social, a XCOM, em conjunto com o Instituto 

XCOM, tem celebrado acordos, tais como para a formação de profissionais portadores 

de deficiência, assim como criou a Gerência de Sustentabilidade, voltada para a 
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implantação de um sistema integrado de gestão do meio ambiente, segurança do 

trabalho, saúde e social. 

A XCOM recebeu, também, o reconhecimento do mercado em Recursos 

Humanos, através de premiação específica por sua atuação na área de E- learning. 
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5. ANÁLISE DE RESULTADOS 

5.1 A análise dos desenhos – aspectos psicossociais dos grupos 
 

A interpretação dos desenhos individuais e coletivos sobre os temas Eu e a 

organização e como me represento nela e Nós e a organização e como nos 

representamos nela privilegiou a reflexão conjunta dos participantes tanto na fase de 

construção dos desenhos quanto na de interpretação, dando-lhes voz para que 

pudessem expressar as percepções sobre os significados subjetivos de suas 

produções.  

Com relação aos resultados obtidos por meio desta técnica, ganham 

destaque algumas representações e interpretações comuns.  

As representações, embora mostrem variações na sua forma de expressão, 

convergem para aspectos que evidenciam principalmente a força da imagem da 

empresa como fonte de identificação e referência para este grupo de empregados e as 

contradições e conflitos daí decorrentes e, por outro lado, o desconforto trazido pela 

percepção da ausência de um imaginário como estratégia organizacional intencional em 

XCOM.  

A organização vem representada em vários desenhos como um mundo que 

permeia e afeta a vida de todas as pessoas através da alta tecnologia que detém, 

gerando produtos e serviços que captam e transmitem informações e conhecimentos 

para todo o mundo. Como expressaram alguns autores dos desenhos, “ela está na vida 

da gente; (...) ora somos empregados, ora somos clientes” (expressão coletiva grupo 

manhã); (...) “desta forma somos afetados por esta organização” (P2). Neste sentido 
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parecem ter com a empresa uma relação simbiótica, que permeia suas vidas 

profissionais e também as pessoais.  

É também vista como cenário e fonte de realização de sonhos e como 

caminho para o desenvolvimento profissional bem como de realização da fantasia de 

que a grandiosidade da empresa é dependente do suporte e da dedicação deles, o que 

é concretizado na forma de um comportamento altruísta e heróico. Esta fantasia se 

reflete, por exemplo, na expressão do desenho coletivo do grupo da manhã, “(...) 

mesmo que não existam condições ideais a empresa continua produzindo e então nós 

temos que dar o suporte”. Ou ainda na expressão coletiva do grupo A do workshop da 

tarde, “(...) apesar da carência de processos internos, mesmo assim nada fica parado. 

Não importa como, nem que morra alguém”. 

Porém, alguns desenhos representam contradições entre a força da 

identificação com a imagem da organização e o imaginário individual. Na interpretação 

dos desenhos essas evidências puderam ser observadas na expressão subjetiva do 

conflito entre o prazer de fazer parte de XCOM e a percepção de que “nem tudo é tão 

colorido e fácil na caminhada na busca dos sonhos pessoais (P12)” ou ainda a visão da 

empresa como caminho para o desenvolvimento na carreira mas representada como 

“uma correnteza que nos carrega, nem sempre para onde desejamos ir (P13)”.  

Outro aspecto representado e interpretado nos desenhos expressa mais um 

elemento contraditório e que igualmente se liga aos processos de identificação 

indivíduo/organização. Evidencia-se o contraditório, quando ela é vista e representada 

como um mundo, mas que é, no entanto, composto por um conjunto de pessoas 

isoladas, dando a ideia de que o modelo imaginado, idealizado, não se realiza 
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plenamente. Ou seja, ela não se concretiza dentro de uma visão holística e integrada 

nos desenhos dos empregados que assim a representaram (P2; P6).  

As interpretações dos desenhos igualmente apontaram conflito de 

percepções quando se evidencia, a partir destas representações, que embora 

identificados, realizados e comprometidos com XCOM, é bastante forte a sensação de 

que a empresa não lhes oferece um imaginário como estratégia intencional, gerando 

insegurança. Essa sensação lhes é trazida na forma da pouca sistematização de 

processos e rotinas, no conhecimento predominantemente tácito e não difundido 

interativamente e pela aparente falta de um rumo, bem como valores e crenças 

claramente explicitados pela alta direção. Esta característica mais flexível, um tanto 

ambígua de XCOM mostrou-se como um ponto que traz desconforto para todos os 

participantes. No entanto, este aspecto, que é compartilhado por este grupo de 

empregados, parece não alterar a força da imagem positiva que tem da empresa e sua 

identificação com ela. Ao contrário, faz com que se sintam mais heróis do que vítimas, 

pois “apesar de tudo levam a empresa a manter seu sucesso”; “(...) apesar da carência 

de processos internos, mesmo assim nada fica parado. Não importa como, nem que 

morra alguém”(expressões coletivas grupos manhã e tarde).  

O tema ausência de um imaginário organizacional intencional, refletido para 

os participantes, na forma de falta de processos internos estruturados bem como da 

indefinição de um caminho, um mapa a ser seguido e suas consequências, está 

expresso em vários desenhos, mostrando assim ser uma presença no imaginário dos 

participantes. A interpretação dos desenhos mostra como este aspecto traz conflitos 

diante da necessidade de união por um lado, no sentido de que, neste cenário 
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imaginado por eles, todos precisam se ajudar; e de outro lado, a realidade da 

centralização e da dependência das pessoas, pois na organização vista como 

predominantemente tácita, diz um dos autores dos desenhos “(...) informação e 

conhecimento viram poder”. (P8). 

Os reflexos da falta de uma intenção organizacional, que deveria estar 

explicitada na forma de valores, crenças e ideais é também representada em um outro 

desenho. Nele o autor (P3) expressa como este aspecto pode tornar ineficazes e 

inoperantes conceitos que não tenham sido justificados pela alta gerência. Este 

participante representa-se na empresa, através de seu desenho, como “uma andorinha 

que sozinha não faz verão”, uma vez que os objetivos da área que gerencia não saíram 

do discurso da organização para a ação da alta gerência, não se configurando, assim, 

como um real valor para XCOM. 

Pode-se dizer, então, que as interpretações das representações subjetivas 

dos participantes da pesquisa através da técnica de construção de desenhos, 

convergem para dois grandes temas: a) a força do processo de identificação 

indivíduo-organização e as contradições e conflitos daí derivados; e b) o 

desconforto trazido pela percepção da ausência do imaginário organizacional 

intencional, não por que ele falta, mas porque é postulado como devendo estar ali. No 

detalhamento das análises dos desenhos, procurou-se identificar as relações que estes 

temas, trazidos pela expressão subjetiva dos empregados de XCOM, podem ter nas 

práticas de conversão do conhecimento tácito-individual em conhecimento 

organizacional e sua difusão interativa.  
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5.1.1 Detalhamento das análises 
Desenhos relacionados ao tema A - A força do processo de identificação 

indivíduo-organização e as contradições e conflitos daí derivados. 

 Nós e a Organização e como nos representamos nela 

Figura 7- Desenho livre coletivo - grupo manhã 
 

 

 

Durante o processo de criação do desenho livre coletivo este grupo trocou 

ideias que remeteram várias vezes à imagem de grandiosidade da organização. Para 

representá-la com esta simbologia pensaram num globo, inicialmente sustentada por 

eles. Depois entenderam que deveriam ficar dentro do globo e não fora sustentando-o.      

Queriam que o desenho fosse um resumo de todas as ideias, na medida em que 

perceberam que, à exceção de um desenho, todos os outros passavam uma imagem 
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de que eles eram o suporte da organização, pois mesmo que não existam condições 

ideais ela continua produzindo e então eles têm que dar este suporte.  

Decidiram, então, que seria um globo realmente (“a Empresa está na nossa 

vida”), ou seja, vai e volta, estão nela. Dizem que “estão ali trocando ideias como 

empregados, mas existe também o lado cliente deles interferindo.” Eles estariam em 

dois lugares, dentro e fora, pois também são clientes: “são metade empresa, metade 

cliente”. Por esta razão, os bonecos que os representam no desenho tem um lado 

sombra. Assim todos eles, girando em torno do globo e representados nos desenhos 

individuais dos funcionários componentes do grupo, refletem a consciência coletiva, na 

forma da imagem criada por eles. 

 
Figura 8- Desenho livre coletivo – grupo B – workshop tarde 
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O Grupo B, do workshop da tarde, iniciou a atividade falando a respeito da 

fusão da XCOM com outra empresa do Grupo do qual XCOM faz parte, ocorrida 

recentemente e que pode trazer mudanças. Comentam que as visões estratégicas das 

duas são muito diferentes. Alguém do grupo comenta que “a outra empresa parte da 

fusão é mais ágil porque os clientes são mais vorazes.” Outro componente do grupo, 

olha para o mural com os desenhos individuais e diz: “como alguém mostrou lá no 

desenho da casinha, o pai decide e nem sempre decide errado.” Outro participante 

pergunta então: “a outra empresa que entra te assusta?” A resposta é que não: “Vejo 

mais como oportunidade do que como ameaça.” 

O grupo explica que o desenho representa a XCOM como um Maracanã 

reformado, mostrando a reestruturação pela qual estão passando agora. Mostra 

também que eles, empregados ora estão torcendo ora estão jogando, para que tudo dê 

certo. 

Ressaltam que a intenção era juntar a ideia de todos, já expressas nos 

desenhos individuais, mas ia ficar muito segregado. Por está razão partiram para essa 

representação. 

No desenho eles mostram um Maracanã com várias torcidas que 

representam as várias empresas que compõem o Grupo empresarial do qual a XCOM 

faz parte.  

Um dos componentes do Grupo A complementa a interpretação do desenho 

do Grupo B da seguinte forma: 
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“Poderia dizer que uma empresa de 45 anos pode ser renovada, assim como o Maracanã. O 

Grupo tem que trabalhar em conjunto porque qualquer jogo tem que ter um adversário – o 

concorrente. Vejam o que tem de conhecimento nestas bandeiras aí representadas!” (PT10) 

Os desenhos coletivos dos dois grupos deixam clara a força da imagem de 

XCOM como fonte de identificação e referência. 

 

Figura 9 - Desenho individual de livre criação: Eu e a organização e 

como me represento nela - Participante 4 

 

O autor do desenho acima descreve a sua organização assim, presente na 

vida de todas as pessoas – ao assistir TV, falar ao telefone ou acessar a internet. Desta 

forma, diz ele, “somos afetados por essa organização. É o satélite que capta e transmite 

para todo mundo. Vejam as marcações que representam sua presença nas casas.” 
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Explicou que o desenho do entorno, fora ele, representa, ou tenta 

representar, exatamente isso. Ele se representa dentro da organização como o gestor 

dos recursos, processos e produtos que são essenciais para a manutenção, o 

desenvolvimento dessa influência, com a empresa, na vida das pessoas. Ressalta que 

tem consciência da empresa, sente-se inserido, ajudando a construir e aprimorar a 

importância dela na vida das pessoas. 

A expressão coletiva verbal dos demais participantes em torno do desenho 

deste autor refletiu as seguintes interpretações: 

a) O autor está meio desconectado com toda a conexão que a empresa pode 

oferecer; 

b) Representa tudo que a empresa pode oferecer. Ele tem que capturar e traduzir 

todos estes dados de forma financeira; 

c) Ele podia estar em cada uma dessas áreas que o desenho mostra, curtindo a 

vida e está na empresa; 

d) Dá importância à família: associação de casa e família e o fato de estar 

sobrecarregado com as coisas da empresa. 

O desenho `Nós e a organização´ construído no workshop da manhã em que 

esteve presente este participante, reflete esta imagem da empresa grandiosa mas que 

depende do suporte e da dedicação deles.       

Considerando estes desenhos, pode-se observar e refletir sobre os pares de 

conceitos identidade e identificação; e individual e coletivo, que estão neles 

evidenciados. Para entender estes conceitos, recorre-se aos ensinamentos de Freitas 

(2006), que define o sentimento de identidade como uma dimensão que permeia todo o 
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indivíduo possuidor de autoconhecimento, que lhe confere um núcleo identitário, que 

vai se configurar como  uma fonte de coerência interna, característica de  indivíduos 

que têm consciência de uma existência própria. Já a identificação, segundo Freitas 

(2006), é um processo que apresenta dois entendimentos: um que diz respeito ao 

reconhecimento de algo ou alguém e o outro que se refere ao reconhecer-se em algo 

ou alguém. Neste estudo, nosso olhar foca-se no segundo entendimento, que é de 

natureza reflexiva e diz respeito ao processo psicológico pelo qual passam os 

indivíduos ao longo da vida, através do qual assimilam atributos, aspectos de outro, 

transformando-se total ou parcialmente segundo aquele modelo. Assim a personalidade 

do indivíduo se constrói e de diferencia a partir das identificações que vai fazendo ao 

longo da vida. 

Desta forma, ao falar-se em crise de identidade, estar-se-á falando em 

dificuldades no processo de identificação (FREITAS, 2006). 

Dentro deste processo de identificação, as organizações têm tido cada vez 

mais importância no fornecimento de valores e referências que sustentam o processo 

de socialização do indivíduo, produzindo um imaginário coletivo e toda uma simbologia 

própria, sustentando os projetos e visão de mundo e de futuro, projetando seus desejos 

de realização e onipotência na organização com a qual se identifica. Neste sentido nos 

dizem Pagès et al. (1987) que o indivíduo constrói uma imagem de ego grandioso, seu 

ideal de ego, que encobre a visão de ego pequeno fraco e que se identifica com a 

organização. Pagès et al.(1987) complementam que essa instância da personalidade 

resulta da convergência do narcisismo (idealização do ego) e das identificações com os 

pais, com seus substitutos e com ideais coletivos, constituindo-se em um modelo ao 
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qual o indivíduo procura se moldar.  Surge assim uma organização imaginária que se 

constitui das características da organização real com aquelas com as quais o indivíduo 

se identificou. 

No caso dos desenhos, especialmente o coletivo, vê-se que a identificação 

com a empresa grandiosa, que permeia a vida de todos com seus serviços e produtos 

os impulsiona a serem grandiosos como ela, fornecendo o suporte que ela precisa para 

continuar sendo forte e poderosa não só na vida de todos mas na deles também. 

 
Figura 10 - Desenho individual de livre criação: Eu e a organização e como 

me represento nela – Participante 7 

 

 

A autora deste desenho, P7, vê a empresa como representando uma 

segunda casa, pois é dentro dela que ela passa grande parte se seu tempo. Diz ela, 

que “na empresa, temos uma família onde existem pessoas que acabam se unindo por 
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afinidade, pelo trabalho e onde existem desavenças também.” Declara ainda que “esta 

empresa é um pai que estimula o ensino, a coragem e às vezes nos puxa a orelha.“ 

Fazendo analogia com a família, completa que “a empresa acaba fazendo 

parte da nossa casa, onde um pode ajudar o outro. “Às vezes tem o pai que tende mais 

para um lado ou que diz: é isso e acabou.” Com essa fala, faz uma comparação com os 

vários estilos de gestão encontrados na empresa que, na sua percepção, refletem uma 

direção autoritária. 

Neste ponto, pode-se fazer referência ao que nos diz Freitas (2006) sobre 

organização e os processos psicológicos inconscientes. Segundo essa autora, a ligação 

do indivíduo com a organização não se dá somente no enfoque dos vínculos materiais, 

mas também afetivos, imaginários e psicológicos. No desenho que se acaba de analisar 

é possível observar este processo, onde sua autora atualiza na organização desejos e 

emoções infantis, quando projeta e reproduz na  empresa o lugar da casa e da família, 

resgatando afetos que antes se referiam ao pai, a mãe, aos irmãos. Desta forma, 

quanto mais as empresas se configuram como o lugar onde o indivíduo consegue 

significado para sua vida, mais elas se tornam objeto  destes processos transferenciais.                                   

A partir da expressão subjetiva da visão da organização pela autora do desenho em 

questão, fica evidenciado como, por exemplo, as figuras dos pais e irmãos são 

substituídas pelas dos gestores e pares. 

A expressão verbal coletiva dos demais participantes em torno desse 

desenho refletiu as seguintes interpretações: 

a) Uma casa pequena! 

b) Tão pequena que ninguém cabe nela... 
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c) Ou estão saindo daí? 

d) Tem gente querendo entrar... 

e) A casa está inacabada; 

f) As pessoas estão brincando em volta 

O grupo todo comenta que só tem uma menina. A este comentário a autora 

reage: “esta sou eu!” 

Figura 11- Desenho individual de livre criação: Eu e a organização e 

como me represento nela – Participante 6 

 

A autora, P6, vê a empresa como um mundo, formado por diversas pessoas, 

a maioria feliz por estar lá, outras que não estão, mas que, mesmo assim, continuam 

ficando. Segundo ela, dentro da empresa existe uma gama de conhecimentos dos 

quais são dependentes. 
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Diz ser uma carinha feliz neste mundo, onde a cada dia tem-se um novo 

conhecimento, um novo desafio, um mundo a ser explorado, a ser descoberto. Assim 

sempre existe algo a aprender e a retribuir para a empresa.     

A expressão verbal coletiva dos demais participantes em torno do desenho, 

refletiu as seguintes interpretações: 

a) Monte de carinhas morrendo afogadas 

b) De longe é uma célula; um organismo com um monte de pessoas. Onde ela 

está? 

c) É um conjunto. Porém, de pessoas isoladas dentro de uma empresa com 

pedaços que não são coesos. 

Aqui cabem algumas reflexões para fazermos a relação entre a teoria e a 

realidade, vista sob o foco do imaginário individual e coletivo deste grupo de 

funcionários da XCOM.  

Em Nonaka e Takeuchi (1997), a existência de uma cultura que reconheça a 

organização como um organismo vivo, em que a criação do conhecimento é produto de 

uma interação dinâmica entre os vários atores e partes que a compõem, é condição 

para que o conhecimento tácito, individual, difícil de ser entendido e explicitado se 

converta em conhecimento organizacional. 

O desenho acima estimulou expressões subjetivas que nos trazem uma 

visão portentosa da organização, mais uma vez vista como um mundo. Também foi 

interpretado como um conjunto ou organismo, mas que não se concretiza dentro de 

uma visão holística e integrada. Esta percepção subjetiva talvez se ligue ao fato de ser 

a XCOM grande demais em termos de estrutura para alcançar esta conformação 
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totalmente holística e perfeitamente integrada. A falta de um imaginário organizacional 

intencional, de valores e crenças que claramente estimulem mais a integração que a 

fragmentação podem também estar aqui refletida. 

Figura 12 - Desenho individual de livre criação: Eu e a organização e 

como me represento nela – Participante 2 

 

O autor (P2) representa a organização como composta de um núcleo duro – 

que é o CORE da empresa, com departamentos que orbitam esse núcleo. 

Para ele, as pessoas dentro desses departamentos podem estar isoladas e 

só serem consultadas quando necessárias. É assim que se representa na empresa.      
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“Gostaria de ser envolvido sempre. Isso me incomoda. Já houve época em que não 

gostava de estar na empresa, pois havia uma pessoa que detinha conhecimento 

essencial e eu quase nunca era acionado. Com a saída desta pessoa que sabia mais, 

tenho sido mais requisitado e me sinto então menos incomodado. (P2)”.   

Explica aos demais participantes que a interpretação dele foi bem diferente 

do que eles entenderam. 

A interpretação do desenho de P2 revela também a predominância em 

XCOM, da fragmentação em detrimento da integração. Esta característica da empresa 

reforça a centralização do conhecimento tácito que é essencial ao negócio em 

determinadas pessoas e isola outras, que ficam “à deriva”, como expressou P2, por 

falta de uma intenção organizacional que estimule o compartilhamento, conversão do 

conhecimento tácito em explícito e sua difusão interativa na organização.  

Assim, como já foi dito, ela não concretiza na prática, para os que se 

identificam com ela, a imagem da empresa grandiosa, que tudo vê e que permeia a vida 

de todas as pessoas. Esse conflito que se cria pode causar frustração e o desejo de 

deixar a organização pela perda da identificação inicial, como mostra o desenho de P2, 

que ao mostrar como se representa na empresa, se coloca de fora.  

A expressão coletiva dos demais participantes em torno do desenho, refletiu 

interpretações, relacionadas abaixo, que não se mostraram consonantes com a 

interpretação explicitada por P2: 

a) Está olhando de longe este mundo chamado “XCOM”; 

b) Ele está na sua área contribuindo para que todas as outras áreas se engajem, e 

ele está no meio. 
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Figura 13 - Desenho individual de livre criação: Eu e a organização e como me 

represento nela – Participante 12 

 

 

Neste desenho de P12 a empresa está representada como um olho enorme 

que está de olho no mundo, nas expectativas e nos sonhos. O olho representa a visão 

estratégica da empresa e a dela, numa alusão a existência de uma identificação, uma 

sintonia. 
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Ela diz que “se vê tentando fazer sua caminhada em busca da felicidade e de 

vôos mais altos e livres, representado pelo pássaro.” A pesquisadora indaga sobre 

como está sendo para ela andar por esse caminho colorido e ensolarado, (que 

representa sua trajetória na empresa) mas que parece íngrime. Ela responde que “está 

sendo um pouco difícil, pois as pessoas não aceitam minhas ideias. Isso me consome e 

acaba me levando a querer alçar outros voos.” 

Percebe-se aqui como a expressão inconsciente deixa aflorar as 

contradições entre a sensação prazerosa de poder olhar o mundo através dessa 

empresa grandiosa e a percepção de que nem tudo é tão colorido e ensolarado como 

se idealizava. 

A expressão verbal coletiva dos demais participantes em torno do desenho 

de autoria de P12 refletiu as seguintes interpretações: 

a) A empresa é um olho que tudo vê 

b) Ela está vendo uma imagem tão bonita, tão diferente dos outros... (P12 está na 

empresa há oito meses) 

c) Visão global da empresa 

d) Ela está vendo oportunidades, está vendo um horizonte bonito. 
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Figura 14 - Desenho individual de livre criação: Eu e a organização e 

como me represento nela – Participante 11 

 

 

 

 

O autor representou a empresa como “uma fábrica que é meu local de 

trabalho, onde faço parte de suas atividades (representado pela pessoa na janela), 

contribuindo com meu trabalho para o sucesso de todos, trocando conhecimentos”.  

Explicou que sua ideia “foi mostrar que ele está numa parte da fábrica para que todos 

fiquem bem.” Disse que “queria humanizar mais a empresa mas não soube como...”.  

Solicitado pela pesquisadora para falar um pouco mais sobre isso, ele disse: 

“acho que humanizar deve ser uma preocupação constante e um valor que deve 
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sempre ser melhorado. Por exemplo, água e cafezinho já é default. Hoje, buscam-se 

outras coisas, não é mais o cafezinho.”  

Uma pessoa do grupo complementa a fala dele com o comentário de que “as 

empresas estão começando a oferecer como diferencial ao candidato a emprego: não 

tem laptop e nem celular corporativo – Você vai ter vida!” (P9) 

A expressão coletiva dos demais participantes em torno do desenho deste 

autor refletiu as seguintes interpretações e que não se mostraram consonantes com a 

interpretação por ele explicitada posteriormente: 

a) Parece uma casa antiga; 

b) Ele está preso na fábrica; 

c) Entra, processa e sai; 

d) Eu não o vejo preso. Está olhando e vendo que tem vida lá fora; 

e) Não consigo entender...  
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Figura 15 - Desenho individual de livre criação: Eu e a organização e como 

me represento nela – Participante 1 

 

 A autora deste desenho (P1) representou a empresa através de seu prédio 

com as difusões de áreas e cargos. Ela se representa na empresa como “tendo 

dificuldade de explicar o que faz, pois faz muitas coisas – está no Marketing embora 

seja da área técnica. Diz ela: “acho que só consigo isso porque estou numa grande 

empresa. Os muitos braços com que me represento significam a minha possibilidade de 

ajudar outras áreas.” 

Evidencia-se aqui o fenômeno da adesão total à empresa e o mito do herói 

que se comporta como um ser excepcional, mas que deve fazê-lo solidariamente, em 

nome da equipe, de forma que o que se veja seja uma só cabeça. (ENRIQUEZ, 1997, 

p. 51)     
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Destaque-se que, embora a interpretação da expressão subjetiva do 

desenho de P1 aponte para a representação de uma empresa compartimentada e de 

um empregado sobrecarregado, a autora verbaliza um significado diferente, de mistura 

de papéis, tanto que disse ter dificuldade de explicar o que faz, face à multiplicidade de 

tarefas em que se envolve. Por esta razão, precisa ter tantos braços, já que a empresa 

toda se representa nela.  

Neste sentido, explica para o grupo que: “os muitos braços não significam 

que me sinta sobrecarregada como vocês interpretaram. São também as diversas áreas 

da empresa, como se fosse um polvo.com.”  

A expressão coletiva dos demais participantes em torno do desenho desta 

autora refletiu as seguintes interpretações e que, na sua maioria, não se mostraram 

consonantes com a interpretação por ela explicitada posteriormente: 

a) Ela é o suporte de uma empresa multifacetada; 

b) Ela se sente sobrecarregada – por isso tem muitos braços; 

c) Está entrando num mundo novo – as cores representam a vontade de conhecer 

este mundo que é a empresa. 

Outras expressões da imagem da empresa se mostram de forma menos 

idealizada, como uma organização que não oferece um imaginário como estratégia 

intencional, com uma aparente desorganização, pouca sistematização, conhecimento 

predominantemente tácito e não difundido interativamente, cenário que os impele a 

buscar soluções e interpretações de significados no seu dia-a-dia. Conviver com este 

cenário parece levar a uma sensação de incerteza, de desperdício de energia e tempo 

mas ao mesmo tempo ao desafio da possibilidade de criação, da descoberta da melhor 
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forma de superar os ataques das interrogações que advêm das mudanças constantes e 

da aparente falta de direção, valores, crenças e intenção organizacional explícitos. 

Estas visões se refletem nos desenhos relacionados ao tema B. 

Desenhos relacionados ao tema B - o desconforto trazido pela percepção da 

ausência de um imaginário organizacional intencional em XCOM. 

 

Nós e a Organização e como nos representamos nela 

Figura 16 - Desenho livre coletivo – grupo A – workshop tarde 

O desenho Nós e a Organização, realizado por um dos dois grupos do 

workshop da tarde refletem bem esse imaginário coletivo: 

Grupo A) 

  

O grupo que construiu este desenho explica que foram na linha de “que 

apesar da carência de processos internos, mesmo assim nada fica parado”. “Não 

importa como, nem que morra alguém.” Por isso, segundo eles, “as necessidades de 

mudança passam despercebidas porque, no final, tudo acaba sendo feito.” 
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Acrescentam que “se tivessem um processo iriam tranquilos pela corrente, 

rapidamente e sem desperdício, mas como não tem, vai assim deste jeito.” 

A percepção deles é que: “a carência de processos estruturados na empresa 

faz com que os objetivos sejam alcançados com maior turbulência, esforço pessoal, de 

recursos e de tempo.” 

A expressão verbal coletiva do outro grupo de participantes em torno do 

desenho do Grupo A, refletiu as seguintes interpretações : 

a) Uma cachoeira; 

b) Uma piracema – peixes contra a correnteza... um despencou, caiu; 

c) Rosas jogadas na cachoeira 

Figura 17 - Desenho individual de livre criação: Eu e a organização e como 

me represento nela – Participante 5 

 

 

 

 

O autor deste desenho representou a empresa como tendo “uma realidade 

que é entendida de formas diferentes por cada um.” Ele se representa na empresa 

“como alguém que tenta decodificar o que é de fato a realidade da empresa.” Ele se vê 
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“juntando ideais e pessoas, para ver se chega ao que seja a realidade para a 

administração. Para tal estrutura, organiza e alinha os objetivos da organização.” 

A expressão coletiva dos demais participantes em torno do desenho deste 

autor refletiu as seguintes interpretações e que se aproximam da interpretação do autor: 

a) Difícil o desenho dele: aqui ele vê os vários processos que são quebrados e vê 

sua função como agregador de todos os procedimentos; 

b) Ele dentro do processo de governança, dando ordem ao caos de maneira 

estruturada; 

c) Vi um caos, mas as setas me lembraram espermatozóides → é o caos criativo → 

o óvulo saiu correndo; 

d) Primeiro vi um ataque de espermatozóides. Depois vi isso aqui como uma 

bagunça e ele tentando arrumar. Mas ele não sabe de onde vem a bagunça, por 

causa das interrogações. 

Segundo Nonaka e Takeuchi (1997), dentre as condições capacitadoras da 

criação do conhecimento e da inovação estão a flutuação e o caos criativo, que 

estimulam a interação entre a organização e o ambiente externo. Segundo eles, esta 

flutuação tanto pode vir a partir das demandas do ambiente externo, como pode 

também ser provocada internamente, por meio da introdução pela alta e média 

gerência, de metas desafiadoras e do que chamam de “erro estratégico”, sendo que 

este último é decorrente do emprego, pela alta gerência, de filosofias ou visões  

ambíguas. 

Estes autores deixam claro que a flutuação não significa a desordem total, 

mas, sim, uma ordem cujo padrão é difícil de prever inicialmente. A flutuação periódica 
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traz um colapso de rotinas, hábitos ou estruturas cognitivas, retirando da zona de 

conforto. Assim, para enfrentar o colapso, os indivíduos têm a oportunidade de 

reconsiderar seus pensamentos e perspectivas, voltando a atenção ao diálogo como 

meio de interação social, propiciando a criação de novos conceitos. Essa exigência 

contínua de busca do entendimento de premissas e de significados ajuda a criação de 

novos conceitos e estimula a criação de conhecimento.  

A interpretação de P5, autor do desenho que acabamos de apreciar sobre 

sua visão subjetiva da organização, bem como a visão coletiva dos demais 

participantes sobre o mesmo desenho, evidencia o que Nonaka e Takeuchi  defendem 

em sua teoria, quando dizem que, a partir da flutuação ambiental, é possível criar o 

novo conhecimento, num fenômeno que segundo eles, é conhecido como de criação da 

“ordem a partir do ruído” ou “ordem a partir do caos”.  

Embora em XCOM a flutuação, o caos criativo e a visão ambígua por parte 

da alta gerência - ou erro estratégico - aparentemente não sejam introduzidos 

intencionalmente pela organização, parecem fazer parte do imaginário coletivo de seus 

funcionários como uma característica que faz parte da cultura. Contraditoriamente, 

apesar de vistas como características negativas do estilo de gestão vigente, funcionam 

no imaginário coletivo, como fonte de fortalecimento da importância dos empregados 

como âncoras que levam a empresa ao cliente e a ao alcance de seus objetivos, 

mesmo com poucos padrões e caminhos definidos. Essa fantasia parece gerar alto 

grau de comprometimento dos funcionários com a XCOM, o que para Nonaka e 

Takeuchi é a chave para a criação do conhecimento. 
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Figura 18 - Desenho individual de livre criação: Eu e a organização e 

como me represento nela – Participante 10 

 

O autor deste desenho (P10) traz uma representação da organização, vista 

por ele de fora, como observador, que a vê “sem processos, mas que chega lá no 

cliente.” O conhecimento não fica armazenado – “depende da motivação das pessoas, 

caso contrário não acontece.”  

Diz ele que “percebe-se olhando os processos da organização, que são 

confusos, complexos, não compartilhados, não explícitos. Apesar disso os resultados 

são muito bons, fruto da competência coletiva e individual, reforçando que dependem 

muito das pessoas e da motivação delas.” 
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Segundo P10, autor do desenho, “esta característica da empresa gera 

desperdícios de esforços e de recursos que poderiam ser melhor aproveitados.”  

A expressão coletiva dos demais participantes em torno do desenho deste 

autor refletiu as seguintes interpretações e que se aproximam da interpretação por ele 

apresentada: 

a) Duplicidade de funções; 

b) Várias pessoas; 

c) Sem processos; 

d) Interesse maior em hierarquia e dinheiro; 

e) Inexistência de processos; 

f) A coroa: o Rei ou a Rainha → O poder 

 
Figura 19 - Desenho individual de livre criação: Eu e a organização e 

como me represento nela – Participante 8 
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O autor deste desenho (P8), representa a imagem de uma organização em 

que “cada pessoa, independentemente de seu nível ou função, tem um papel 

igualmente importante para o desempenho global da empresa. Assim, funções e papéis 

estão interligados pela falta de processos. Da mesma forma, o conhecimento está muito 

atrelado as pessoas. A disseminação não ocorre. Quanto mais para baixo, tanto mais 

concentrado o conhecimento, mais dependente das pessoas: aí informação, 

conhecimento vira poder” (P8). 

A expressão coletiva dos demais participantes em torno do desenho deste 

autor refletiu as seguintes interpretações e que, na sua maioria, estão consonantes com 

a interpretação por ele explicitada: 

a) União, uns ajudando aos outros; 

b) Centralização – um segurando o todo – não há distribuição de tarefas; 

c) Dependência muito grande, todas as pessoas são importantes, qualquer peça 

que sair desmonta a organização. São todos equilibristas. 

Mais uma vez, o imaginário individual e coletivo dos funcionários 

participantes da pesquisa traz na expressão subjetiva de seus desenhos e respectivas 

interpretações características presentes na organização que remetem a alguns 

conceitos chave da teoria da criação do conhecimento de Nonaka e Takeuchi, (1997) – 

desta vez a redundância -, conceito igualmente apresentado por Morgan (2005), 

quando nos traz a metáfora da organização como cérebro. Esses autores defendem a            

redundância como uma das qualidades que as organizações devem ter para que 

tenham a capacidade de se auto-organizar de forma a estarem prontas a responder 

diante de situações contingenciais. O conceito de redundância aqui não se confunde 
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com duplicação ou superposição desnecessária de informações, mas aponta para a 

existência de informações que transcendem as exigências operacionais imediatas dos 

membros da organização. Essa prática, segundo Nonaka e Takeuchi (1997), no 

compartilhamento de conceitos aparentemente desnecessários para alguns, precipita o 

compartilhamento do conhecimento tácito, acelerando assim a criação do 

conhecimento, o aprendizado por intrusão e confere ao indivíduo um melhor 

entendimento da sua posição na empresa. 

O trabalho em equipes multifuncionais e o rodízio estratégico de pessoal, 

principalmente entre áreas tecnológicas muito diferentes podem ser formas de 

desenvolver redundância na organização. 

O que os desenhos 10 (dez) e 8 (oito) nos mostram são dois aspectos 

aparentemente contraditórios: um é que o conhecimento na XCOM está centralizado, 

preso às pessoas, existindo dificuldades na conversão e difusão interativa do 

conhecimento tácito individual em conhecimento organizacional explícito; outro é que 

funções e papéis estão interligados pela falta de processos estruturados, o que poderia, 

dentro do conceito de redundância, proporcionar o aprendizado por intrusão e a 

facilitação do compartilhamento do conhecimento tácito, o que no entanto parece não 

ocorrer. 
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Figura 20 - Desenho individual de livre criação: Eu e a organização e 

como me represento nela – Participante 3 

 

 

Neste desenho de autoria de P3, começa-se pela expressão coletiva dos 

demais participantes em torno da representação deste autor, que refletiram as 

seguintes interpretações e que, na sua maioria, não se mostraram consonantes com a 

interpretação por ele explicitada posteriormente: 

a) Eu não sei bem... Onde está a Empresa? Existe esse mundo e ele não está nele; 

b) Ele está desbravando este novo caminho. Ele encontra resistência – é o BIO 

desagradável. O sol vai brilhar e o pássaro solitário lá no meio; 

c) O caminho dele dentro da empresa, a trilha dele – acho que está tranquilo. O 

desenho reflete a área de atuação dele; 

d) E o caminho não é tortuoso. Está direcionado. Sabe o caminho dele; 

e) Acho que isso é um rio e não  uma estrada. Esse é o retrato do equilíbrio que a 

empresa vai deixar. 
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A interpretação de P3: 

 “Esclareço, para começar, que não estou nada tranquilo no meio dessa 

grande trilha. O verde representa o tanto que ainda tem que ser feito pela 

sustentabilidade.”  

Explica que “a parte de cima da trilha representa as empresas que já se 

conscientizaram da importância do tema, falam e fazem. A parte de baixo da trilha 

representa quem fala, discursa, mas não faz.” 

O autor se sente “uma andorinha solitária dentre sete mil funcionários, uma 

vez que não tem a aderência de cima que é necessária.” Esclarece que “O sol 

representa uma executiva da empresa que valoriza o tema sustentabilidade e o colocou 

como meta da sua área.” “Não existe uma cultura de sustentabilidade” diz o autor do 

desenho. Comenta que “embora seja um tema muito falado, são poucas as empresas 

que realmente fazem alguma coisa.” Relata ainda o autor do desenho: “sinto a minha 

Gerência como uma andorinha que, só, não faz verão”. Para ele “a empresa tem uma 

grande caminhada pela frente, pois é fundamental que o Comitê executivo entenda 

essa necessidade de práticas sustentáveis que o mercado já exige.” 

Evidencia-se aqui como a inexistência de uma intenção organizacional 

explicitada claramente na forma de valores, crenças ou estratégias organizacionais, 

pode tornar ineficazes e inoperantes conceitos que não tenham sido justificados pela 

alta gerência como de real interesse da empresa. Para Nonaka e Takeuchi (1997) a 

intenção organizacional é condição capacitadora na justificação de novos conceitos e a 

consequente criação de conhecimento.  
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Neste ponto, vislumbra-se aí “um duplo logro: de um lado a onipotência 

individual por identificação com a organização e, de outro, a confusão entre o discurso 

dos seus dirigentes e a própria organização” (AMADO, 2002, p.106). 

Figura 21 - Desenho individual de livre criação: Eu e a organização e 

como me represento nela – Participante 13 

 

Neste desenho de P13, a empresa esta representada como um caminho de 

desenvolvimento que o indivíduo pode trilhar em função de seu desempenho em 

determinadas áreas de negócio. Diz P13: “Em diversos momentos, nós podemos 

decidir, optar mais diretamente por quais caminhos devemos seguir. Em outras 

ocasiões os funcionários são levados, carregados pelas correntezas ou oportunidades 

que aparecem.” 

A expressão verbal coletiva dos demais participantes em torno do desenho 

deste autor refletiu as seguintes interpretações: 

a) Cheio de encruzilhadas; 
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b) Dúvidas, mas chegou ao final; 

c) Mapa com um caminho a ser seguido; 

d) Estrada barrenta, óleo na pista; 

e) Maratonista que tem também que nadar; 

f) Na dúvida, foi pelo caminho mais fácil, reto, largo 

Mais uma vez, vêm à tona as questões da incerteza, da multiplicidade de 

papéis que precisam ser desempenhados para seguir por caminhos que não são 

claramente definidos, explicitados por um imaginário organizacional intencional. Parece 

que mesmo sem um mapa a ser seguido, os indivíduos buscam se superar e achar seu 

próprio caminho. 

No entanto, interpretando essas últimas representações, parece existir no 

imaginário coletivo um conflito entre o desafio da autonomia e da criatividade, gerado 

pela ambiguidade existente em XCOM, e o desejo de ter um mapa com o caminho a ser 

seguido, um script que embora possa lhes demandar maior submissão, trará maior 

conforto e segurança. 

5.2 Análise das evidências obtidas com a técnica de complemento – à luz do 

modelo de Nonaka e Takeuchi (1997) 

Com base em cada uma das cinco fases do modelo de criação do 

conhecimento de Nonaka e Takeuchi (1997) foram definidas variáveis de pesquisa para 

as quais foram elaboradas frases evocadoras específicas a serem complementadas 

pelos participantes da pesquisa (Apêndices A e B). 

 



110 

 

 

Quadro 1 - Frases relacionadas às variáveis da primeira fase do modelo de 

Nonaka Takeuchi – Compartilhamento do Conhecimento tácito: 

Quadro 1 

Fase do modelo Variável Frases evocadoras relacionadas

I. 
C

o
m

p
a r

ti l
ha

m
en

to
 d

o
 C

o n
h

e c
im

e
n t

o 
T

á c
i to

(1)Necessidade de explorar o conhecimento 
tácito, mantido pelos indivíduos, uma vez 
que é  a base da criação do conhecimento 
organizacional.

1)Observo que o estímulo ao desenvolvimento da 
confiança mútua entre os funcionários na empresa  
é...  2)Trabalhando aqui eu sinto que posso...          

(2) Intenção Organizacional para criar 
conhecimento

3)Para buscar o compromisso coletivo com a criação 
do conhecimento e valores fundamentais da empresa, 
a alta e média gerência....4) O que fortalece meu 
compromisso com a empresa é.....5) Os valores, 
crenças,ideais da empresa com os quais me identifico 
são...6) Estou na organização porque... 7) Se  
pudesse descrever a personalidade da empresa, diria 
que suas características principais são...

(3) Campo de Interação/Equipes auto - 
organizadas/Aprender fazendo, observando

8) Sinto que o  ambiente para diálogos pessoais, troca 
de experiências para captação de habilidades  através 
da prática e observação .......

(4) Facilitação do processo de criação do 
conhecimento pela socialização

9) Aqui  na empresa, o trabalho em equipes 
multifuncionais com objetivo comum é uma prática.....

(5) Injeção do caos criativo pela gerência
10) Posso dizer que o estabelecimento de metas 
desafiadoras pelas gerências e a concessão de 
autonomia às equipes ....

I. 
C

o
m

p
a r

ti l
ha

m
en

to
 d

o
 C

o n
h

e c
im

e
n t

o 
T

á c
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     As frases geradas pelas complementações dos participantes trazem as seguintes 

percepções: 

1) O estímulo ao desenvolvimento da confiança mútua entre os funcionários na 

empresa é... 

Tabela 2 – Grade de categorias da frase 1 

CATEGORIAS Fr
Inexistente 2
Baixo 1
Não trabalhado. Atitude particular de cada gestor 1
Reservado aos que trabalham junto há muito tempo 1
Oferecido, mas não resgatado pela maioria 1
Necessário 1
Importante e fundamental e está sendo visto 1
Crescente 1
Presente 1
Respeitado, bem visto e valorizado 2
Realizado de forma onde todos têm oportunidade 1

Total

4

13

2

2

5
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O modelo de Nonaka e Takeuchi,(1997) enfatiza que as organizações não 

podem criar conhecimento sozinhas, sendo o conhecimento tácito mantido pelos 

indivíduos que a compõem, a base da criação do conhecimento organizacional. Por ser 

o conhecimento tácito, adquirido principalmente por meio das experiências pessoais, 

não é fácil de ser transmitido e comunicado. Assim, o compartilhamento do 

conhecimento tácito entre os empregados com diversos históricos, expectativas e 

motivações é uma etapa fundamental no processo de criação do novo conhecimento. 

Para facilitar esse processo, Nonaka e Takeuchi (1997) recomendam a criação de um 

campo de interação, onde estes indivíduos sintam-se estimulados e encorajados a 

trocar experiências através de diálogos pessoais. 

Os empregados de XCOM, ao serem levados a refletir sobre este tema 

através da técnica de complemento, expressaram percepções que apontam que, 

embora considerem que o desenvolvimento da confiança mútua seja uma prática 

importante, não é uma realidade com força institucional, sendo considerado baixo ou 

inexistente ou não trabalhado, ficando na dependência do estilo do gestor, restringindo-

se àqueles que já trabalham juntos há muito tempo ou é oferecido e pouco aproveitado 

pela maioria. Porém os conteúdos de um dos conjuntos de categorias trazem a 

percepção que este tipo de estímulo ao desenvolvimento da confiança mútua entre os 

empregados, é crescente, presente, respeitado, valorizado e que está sendo visto e 

realizado.  
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2) Trabalhando aqui eu sinto que posso... 

Tabela 3 - Grade de categorias da frase 2  

CATEGORIAS FR
Total por 
Categoria

Crescer, evoluir 4 8
Aprender e ampliar conhecimentos 3
Criar 1
Apoiar, produzir mais, contribuir para o 
negócio da empresa, deparar-se com 
desafios

4 4

Compartilhar, relacionar-se com vários 
tipos de pessoas, motivar equipes 3 4

Expressar sentimentos e pontos de 
vista 1

Total 16  

 

Todos os participantes acham que trabalhar em XCOM é bom porque 

realizam, aprendem e ampliam conhecimentos, sentem-se desafiados a contribuir com 

o negócio da empresa. Ressalte-se que, embora o estímulo ao desenvolvimento da 

confiança mútua entre os empregados não seja percebido como um valor bem 

desenvolvido e institucionalizado em XCOM, os participantes demonstram encontrar na 

empresa oportunidades de relacionamentos positivos onde podem expressar 

sentimentos e pontos de vista. 
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3) Na busca do compromisso coletivo com a criação do conhecimento e valores 

fundamentais da empresa, a alta e média gerência... 

Tabela 4 - Grade de categorias da frase 3 

CATEGORIAS FR
Total por 
Categoria

Não se preocupam com o tema 1 1

Atuam instintivamente 1

Devem primeiramente entender e acreditar 
na importância de compartilhar e reter o 
conhecimento para a continuidade do 
negócio e e então estimular

2

Devem se envolver, se comprometer mais 
com este objetivo, adotar este conceito, 
inserí-lo no contrexto

5 5

Precisam comunicar mais, ouvir mais, 
criar estímulos, devem dar o exemplo 3 3

Tem sido um grande desafio no meio de 
tanta fusão 1 1

TOTAL 13

3

 

As respostas demonstram que não há uma percepção por parte dos 

empregados, de que exista uma preocupação da empresa em buscar o compromisso 

coletivo com a criação do conhecimento. Praticamente todos os participantes têm essa 

percepção. Aparentemente, não é um valor fundamental em XCOM. 

4) O que fortalece o compromisso com a empresa é... 

Tabela 5 – Grade de categorias da frase 4 

CATEGORIAS FR

A vontade de crescer, evoluir e se desenvolver 3

O reconhecimento pelo trabalho realizado, o retorno às 
minhas expectativas

3

Vontade de fazer o melhor, contribuir para o crescimento da 
organização, estar na empresa que sempre quis

3

Confiar nas pessoas e seus valores, meu gestor e as 
pessoas que atendo

2

A autossuficiência em muitas atividades, a seriedade da 
empresa e seu comprometimento com o desenvolvimento 2

Total 13  
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Nonaka e Takeuchi (1997) nos dizem que a identificação dos indivíduos com 

os valores, ideais e crenças organizacionais, funcionam como motores para que se 

estabeleça uma ressonância que por si só estimula o compromisso e ação espontânea 

e criativa dos indivíduos na organização. Neste sentido, ressaltam a importância de que 

a empresa formule e deixe clara para seus funcionários sua intenção em relação à 

criação do conhecimento expressa na forma de padrões organizacionais, de uma visão 

ou valor que podem servir para avaliar e justificar o conhecimento criado. Vimos na 

Tabela 4 que pela percepção dos participantes da pesquisa, XCOM não oferece um 

imaginário organizacional intencional, nem tem uma preocupação explícita em trabalhar 

aspectos culturais neste sentido.   

Assim, recorremos a Freitas (2006), que discorre sobre a importância, cada 

vez mais forte, da imagem da empresa e de como ela atua no inconsciente do 

indivíduo, gerando um processo de identificação através da idealização. Fica evidente, 

nas frases completadas, o orgulho de fazer parte do grupo, do time de uma empresa 

grandiosa com uma missão nobre e que, como expressaram os participantes em seus 

desenhos, está presente na vida deles todo o tempo, tanto como empregados como 

quanto clientes. Neste sentido talvez se possa entender como este aspecto trazido por 

Freitas (2006) é ratificado praticamente em todos os conteúdos dos conjuntos de 

categorias. 
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5) Os valores, crenças, ideais da empresa com os quais me identifico são... 
 

Tabela 6 – Grade de categorias da frase 5 

CATEGORIAS FR
TOTAL POR 
CATEGORIA

Ética 1
Ética e qualidade 1
Austeridade e transparência 1
Honestidade, respeito às leis, crescimento 1
Excelência e valores morais 1
Busca do crescimento, da expansão e da vitória 
sempre; qualidade, satisfação dos clientes, ganhos 2 2

Orgulho de pertencer. Eu faço parte desse sucesso 1

Equivalentes aos meus 1
Fundamentais para a permanência na empresa 1 1
Persistência em desenvolver as pessoas 1 1
Desconhecidos 1
Não conseguiu responder 1

TOTAL

5

2

2

13  

 

A percepção dos participantes em relação ao processo de identificação entre 

os valores organizacionais e os individuais aponta para dois aspectos principais: as 

questões voltadas para a ética, austeridade e transparência; associadas à imagem de 

excelência, expansão e busca permanente pela vitória. 

Estes valores os seduzem e fazem que se sintam orgulhosos de fazer parte 

deste sucesso. Segundo Freitas (2006), essa simbiose com a organização dá ao 

empregado uma ilusão de perfeição, uma vez que ele tudo pode enquanto estiver na 

empresa. No imaginário coletivo, XCOM é o lugar onde todos podem ser vencedores. 

No entanto, é importante ressaltar que pequena parte dos participantes não 

conseguiu completar a frase.  Um deles diz serem os valores desconhecidos por ele; e 

o outro que esta foi a frase mais difícil para ele, o que o levou a não a completar. Talvez 

a falta de um imaginário intencional possa explicar essa dificuldade de expressão ou 

ainda que estejam estes indivíduos menos identificados e seduzidos por esta imagem 

de grandiosidade. 
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Sob o enfoque do modelo de Nonaka e Takeuchi (1997), o processo de 

identificação indivíduo/organização mostra-se presente para a maioria deste grupo, 

podendo então proporcionar campo fértil para a construção de um ambiente propício à 

socialização, potencializando o compartilhamento da dimensão tácita do conhecimento. 

 
6) Estou na organização porque...  

 
Tabela 7– Grade de categorias da frase 6 

CATEGORIAS FR
Total por 
Categoria

Sinto que posso melhorar, evoluir,  
aprender continuamente,somar, ser útil, 
agregar valor, ser desafiado e contribuir 
para o desenvolvimento da empresa

6 6

Gosto de fazer parte da empresa 2
Gosto de trabalhar numa empresa ética, 
de maior qualidade, com intenção de 
construir algo mais estratégico

2

Gosto de trabalhar  numa empresa séria , 
comprometida com desenvolvimento de 
produtos que ajudam o dia-a-dia da 
comunidade

1

Gosto do que faço mesmo com os óbices 
existentes 1

Me identifico e me realizo nela 1 1

Total

6

13  
 

7) Se pudesse descrever a personalidade da empresa, diria que suas 

características principais são... 

Tabela 8 – Grade de categorias da frase 7  

CATEGORIAS FR
TOTAL POR 
CATEGORIA

Excelência e marca respeitável 1

Excelência e profundo conhecimento, 
mesmo que não controlado 1

Conhecimento, experiência, abrangência 
geográfica 1

Um universo com muitos conhecimentos 
juntos 1

Pioneira, inovadora, desenvolvimento 
tecnógico 2

Força do nome, credibilidade, 
comprometimento, ética 3 3

Pressa, adoração por mudanças, vontade 
de crescer, ser a melhor, chegar ao maior 
público possível

2 2

Focada, atuação pontualmente 2 2

6

13  
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Nonaka e Takeuchi (1997), em seu modelo da criação do conhecimento, 

fazem três observações relevantes, em que deixam evidente o reconhecimento da força 

das dimensões subjetivas e simbólicas que permeiam as relações dos indivíduos 

consigo mesmos e com o mundo das relações em geral, incluindo as organizações, 

corroborando assim, a suposição da relação do imaginário com a dimensão tácita da 

criação do conhecimento: 1º) o conhecimento diz respeito a crenças e compromissos, é 

função de uma atitude, perspectiva ou intenção específica; 2º) é sempre conhecimento 

com algum fim; e 3º) diz respeito ao significado. É específico ao contexto e relacional. 

Nas Tabelas 6 e 7 as respostas dos participantes mostram, em suas 

expressões sobre as razões que os mantêm em XCOM e a imagem que têm dela, como 

estas 3 (três) observações estão presentes e como o conhecimento se liga com um 

“processo humano dinâmico de justificar a crença pessoal em relação à verdade” 

(NONAKA e TAKEUCHI, 1997, p. 63). É possível perceber também a influência do 

imaginário como força que alimenta esse processo. A organização se mostra como 

meio de trazer aos indivíduos a crença de que não são vulneráveis e transitórios e que, 

ao se identificarem com ela, encontram significado e permanência. 

XCOM mostra-se, pelo olhar dos respondentes, como uma empresa onde 

gostam de trabalhar, onde podem crescer, contribuir e evoluir. Admiram a empresa por 

sua excelência em conhecimento, experiência e abrangência. Reconhecem os pontos 

fracos da organização, mas entendem que estes não obscurecem seu brilho. 
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8) O ambiente para diálogos pessoais, troca de experiências para captação de 

habilidades através da prática e observação... 

Tabela 9 – Grade de categorias da frase 8 

CATEGORIAS FR
TOTAL POR 
CATEGORIA

Não são suficientes 1
São raridade 1
É complexo 1
Ainda é deficiente para atender aos 
propósitos da empresa

1

Só perceptível nos treinamentos 1
Acontecem com pouco tempo e por 
necessidade de uma situação que envolve o 
negócio

1

São necessários 1

Deveriam ser mais estimulados para 
ocorrrem mais 3

Está em desenvolvimento 1
São viáveis 2

TOTAL 13

6

4

3

 

 
9) O trabalho em equipes multifuncionais com objetivo comum é uma prática... 

 

Tabela 10 – Grade de categorias da frase 9 

CATEGORIAS FR
TOTAL POR 
CATEGORIA

Pouco  comum 1
Rara 1
Difícil, mas necessária 1

Muito pouco assimilada, devido à 
concorrência interna

1

Ao acaso 1
Existe em algumas áreas 1
Utilizada desde que tenha o aval da 
Direção 1

Ainda em evolução, desenvolvimento, 
crescimento

3 3

Comum e necessária 1

Constante, face  a oportunidades 
oferecidas pelas áreas

1

Presente 1
TOTAL 13

7

3
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10) O estabelecimento de metas desafiadoras pelas gerências e a concessão de 

autonomia às equipes... 

Tabela 11 – Grade de categorias frase 10 

CATEGORIAS FR
TOTAL POR 
CATEGORIA

É baixo, limitado 2
Não faz parte do dia-a-dia 1
Não acontece em todas as áreas 1
Ainda são ações  tímidas 1
Nem sempre são bem definidas 1
Poderia melhorar com maior participação na 
sua construção 1

Necessitam ser mais exploradas 1
É um caminho a ser seguido 1

É uma tentativa da empresa de integração 1

É fundamental para o crescimento contínuo do 
grupo

1

É uma realidade no meu dia-a-dia 1

É alto quanto à primeira e baixa na segunda 1
TOTAL 13

6

2

3

2

 
 

As Tabelas 9,10 e 11 buscaram identificar como os participantes percebem 

os processos de criação de um campo de interação. No modelo de Nonaka e Takeuchi 

(1997), é este campo que permite a socialização para compartilhamento e conversão 

do conhecimento tácito. A socialização ocorre através de equipes auto-organizadas, 

oportunidades de aprender fazendo e observando e do papel das gerências injetando o 

caos criativo. 

O que se vê, pela análise do conteúdo dos conjuntos de categorias, é que as 

práticas que buscam a facilitação do processo de compartilhamento do conhecimento 

tácito não fazem parte do dia-a-dia de boa parte dos respondentes, que as consideram 

raras ou inexistentes, pouco comuns e que deveriam ser mais estimuladas e 

exploradas. No entanto, alguns já tem a visão de que estas práticas estão em processo 

de desenvolvimento e  as percebem como viáveis e presentes. Ressalta-se uma das 
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frases, que aponta para um conflito trazido pela ação gerencial, envolvendo altos 

desafios e pouca autonomia às equipes. 

     
Quadro 2 - Frases relacionadas às variáveis da segunda fase do modelo de 

Nonaka Takeuchi – Criação de conceitos: 

Qu 

Fase do modelo Variável Frases evocadoras relacionadas
(1) Externalização: Interação 
mais intensiva entre 
conhecimento tácito e explícito

11) O armazenamento e acesso ao conhecimento  necessário aos 
empregados para o desenvolvimento dos negócios da empresa...   

(2) Facilitadores do processo de 
conversão do conhecimento 
tácito para o explicito

12) Os fatores que facilitam a conversão do conhecimento 
individual(tácito) em conhecimento organizacional...                  
13)Os fatores que dificultam a conversão do conhecimento 
individual(tácito) em conhecimento organizacional...

II.
 C

ria
çã

o 
de

 
co

nc
ei

to
s

 

As tabelas 12, 13 e 14  referem-se à segunda fase do modelo de criação do 

conhecimento de Nonaka e Takeuchi (1997). Esta fase corresponde ao processo de 

articulação do conhecimento tácito em conceitos explícitos, os quais, constituem, 

segundo os autores, um processo de criação do conhecimento perfeito, uma vez que o 

conhecimento tácito se torna explícito, expresso na forma de metáforas, analogias, 

conceitos, hipóteses ou modelos. O modo de externalização da conversão do 

conhecimento pode ser observado no processo de criação do conceito e é provocado 

pelo diálogo e pela reflexão coletiva e cooperativa.  

As frases abaixo pretenderam colher evidências de como esta fase é 

percebida pelos empregados de XCOM. 
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11) Quanto ao armazenamento e acesso ao conhecimento necessário aos 

empregados para o desenvolvimento dos negócios da empresa... 

Tabela 12 – Grade de categorias da frase 11 

CATEGORIAS FR
TOTAL  POR 
CATEGORIA

São precários 2
É muito restrito e de difícil obtenção 1
É disperso e desatualizado 1
Fica muitas vezes inacessível e de alto custo para 
resgatá-lo 1

É descentralizado, mais tácito e segregado em áreas e 
pessoas 1

É um de nossos desafios 1

Faltam sistemas para gestão do conhecimento 1
Devem ser melhor disseminadas e utilizadas para que 
o trabalho flua mais rápido 2

Poderia ser maior 1
Vem se aperfeiçoando ao longo do tempo 1
Começa a ter novo direcionamento 1

8

3

2
 

      Vê-se aqui, a partir das categorias de complementos das frases, que estas 

evidenciam que os respondentes consideram essa prática como precária, sendo o 

acesso ao conhecimento restrito e, às vezes, até mesmo inacessível e difícil de ser 

resgatado. “O conhecimento é principalmente tácito e segregado em pessoas e áreas” 

(P11), complementou um respondente em sua frase, o que também ficou evidenciado 

nas representações trazidas nos desenhos. Porém, percebem também que XCOM vem 

se aperfeiçoando neste sentido ao longo do tempo e começa a dar novo 

direcionamento ao assunto. 
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12) Os fatores que facilitam a conversão do conhecimento individual (tácito) em 

conhecimento organizacional... 

Tabela 13 – Grade de categorias da frase 12 

CATEGORIAS FR
TOTAL POR 
CATEGORIA

Não existem ou são pouco difundidos 1
São muitas vezes obscuros 1
Não está imbuído pela organização; faltam 
instrumentos 1

Deveriam ser uma prática comum e incentivada 3 3
Passam pelo "querer que aconteça" pela alta direção 1
Passam pelo comprometimento da direção em mostrar 
que é importante 1

É o gestor da área dar oportunidades e reconhecimento 
aos seus funcionários 1

Formalização de instrumentos normativos e melhoria 
de intercâmbio e comunicação 1

Explorar a utilização de instrumentos normativos 1
Mapear processos 1
É possibilitado com  a troca de experiências e trabalho 
em gupo 1 1

TOTAL 13

3

3

3

 

 

As percepções dos participantes apontam para um cenário de pouca 

sensibilização em relação a mecanismos que estimulem esta prática e da dependência 

“do querer que aconteça”(P3) pela alta direção. Apontam a formalização de 

instrumentos normativos e o mapeamento de processos como facilitadores da 

conversão do conhecimento tácito em organizacional em XCOM. A troca de experiência 

e o trabalho em grupo como fator facilitador se mostraram como uma visão isolada 

neste grupo. 
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13) Os fatores que dificultam a conversão do conhecimento individual (tácito) em 

conhecimento organizacional... 

Tabela 14 – Grade de categorias da frase 13 

CATEGORIAS FR
TOTAL POR 
CATEGORIA

Falta de cultura 1
Deveriam ser eliminados pelo convencimento de que o 
conhecimento é importante para a continuação do negócio 1
Ainda permanecem e devem ser minimizados 1
Falta de formalidade, de estruturar meios para preservação do 
conhecimento 1
Utilização de ferramentas disponibilizadas pela empresa 1
São falta de tempo, mudanças sucessivas, falta de investimento 
em tecnologia de armazenamento e acesso 1
Grande diversidade de áreas, serviços, funções 1
Dependem do grau de satisfação do indivíduo 1
Trabalho individual, não compartilhamento de ideias, 
conhecimentos 1
Centralização de conhecimento pela falta de processos 1
Medo que  alguns funcionários  têm em relação ao novo 1
São mais fáceis de serem apontados 1
Não identifico 1

TOTAL 13

3

4

2

2

2

 

Os resultados do complemento das frases de 11 a 13 apontam aspectos 

comuns em relação à percepção das facilidades e dificuldades nesta fase. Um deles 

tem origem na falta da percepção clara para os empregados de uma intenção 

organizacional voltada para o compromisso coletivo com a conversão e 

compartilhamento do conhecimento tácito em explícito, sua difusão interativa e 

armazenamento na organização.  

Consequentemente, a percepção dos respondentes aponta também para a 

necessidade de sensibilização e comprometimento da direção em mostrar que o 

conhecimento é importante para o sucesso e continuidade do negócio. Ressaltam a 

necessidade de estruturação de meios para a preservação do conhecimento crítico 

para a organização. 
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O trabalho individualizado, o não compartilhamento de ideias, a centralização 

do conhecimento nas pessoas, a falta de tempo, as mudanças sucessivas e a falta de 

investimento em tecnologia de armazenamento e acesso ao conhecimento são 

questões vistas como barreiras à conversão do conhecimento individual - tácito em 

explícito, seu compartilhamento e disseminação no nível organizacional - que precisam 

ser eliminadas. 

Quadro 3 - Frases relacionadas às variáveis da terceira fase do modelo de 

Nonaka e Takeuchi – Justificação de conceitos 

Quadro 2 

 

Fase do 
modelo

Variável Frases evocadoras relacionadas

III
. J

us
tif

ic
aç

ão
 

de
 c

on
ce

ito
s

(1) Conhecimento como 
crença justificada através de 
critérios quantitativos e/ou 
qualitativos

14)Os critérios usados para justificar que um novo  
conceito seja incorporado na equipe ou na 
organização.....

 

Na terceira fase do modelo o conceito criado necessita ser justificado, 

momento este em que a organização avalia se realmente vale a pena perseguir o novo 

conceito criado nas fases anteriores a partir da prática do diálogo e da reflexão 

coletiva.  

Os resultados do complemento das frases deixam evidentes, como se verá a 

seguir, como a falta das práticas citadas acima, nas fases anteriores, repercute nesta 

fase de justificação de conceitos 
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14) Os critérios usados para justificar que um novo  conceito seja incorporado na 

equipe ou na organização... 

Tabela 15 – Grade de categorias da frase 14 

CATEGORIAS FR
TOTAL POR 
CATEGORIA

Não são claros 2
Devem ser claros para maior aceitação 1
Não são claros, fazendo com que não se 
tenha credibilidade 1

Devem ser claros para que sejam comprados 
pela equipe 1

Nem sempre são bem entendidos 1
Precisam ser melhor divulgados 1
Não são sempre comunicados claramente 1
Autoritarismo 1
Dependem inteiramente do compromisso da 
direção 1

Subjetivos, ficam a cargo de cada gestor 1
Não existe abertura para o novo na minha 
área 1 1

Não respondeu 1 1
TOTAL

6

3

13

2

 

Uma questão recorrente nas frases diz respeito à percepção dos 

respondentes de que os critérios de justificação de conceitos criados não são claros, o 

que gera dificuldades de entendimento, aceitação e baixa credibilidade. Os critérios 

precisam ser mais bem divulgados e comunicados, uma vez que os veem como 

subjetivos e a cargo de cada gestor, autoritários e inteiramente dependentes do 

compromisso da diretoria. Essa dificuldade pode ser maior em algumas áreas, como 

expressa P12 em sua frase: “não existe abertura para o novo em minha área.” 

Os resultados não são de se estranhar, uma vez que, como têm mostrado as 

evidências obtidas neste estudo, não se evidencia em XCOM a declaração de uma 

intenção organizacional clara e expressa na forma de padrões, visão ou valores que 

possam ancorar a avaliação e justificação de novos conceitos a serem desenvolvidos. 
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A inexistência de práticas institucionalizadas para facilitação do 

compartilhamento de experiências torna o conhecimento em XCOM principalmente 

tácito e individualizado, ocasionando aparentemente, pouco espaço para a inovação. 

Um aspecto importante do modelo de Nonaka e Takeuchi (1997), que se 

relaciona com as evidências trazidas pelos respondentes nesta frase 14, é que a 

criação do conhecimento não é responsabilidade de um agente específico como, por 

exemplo, um departamento ou grupo de especialistas. Para estes autores, o novo 

conhecimento é produto de uma interação dinâmica entre pessoal da linha de frente, 

especialistas, gerentes de nível médio e gerentes seniores. Ou seja, todos são agentes 

no processo de inovação. 

No caso de XCOM, as evidências apontam para uma centralização no gestor 

e na alta direção. 

Quadro 4 - Frases relacionadas às variáveis da quarta fase do modelo de 

Nonaka Takeuchi – Construção de um arquétipo: 

Quadro 3 

Fases do modelo Variável Frases evocadoras relacionadas

(1) Tangibilidade do conceito
15) Um exemplo concreto de novo conceito criado 
cooperativamente e incorporado na minha área......

(2) Combinação
16)Novas práticas incorporadas, normalmente são 
compartilhadas na empresa através de ......

(3) Reunir habilidades técnicas 
diferentes

17)Na criação de novos conhecimentos na empresa, 
a cooperação dinâmica entre vários departamentos 
.... 

(4) Intenção organizacional

18)Visando convergir vários tipos de know-how e 
tecnologias existentes internamente e  promover a 
cooperação interpessoal e interdepartamental, a 
empresa.....

IV
. C

on
st

ru
çã

o 
de

 u
m

 
ar

qu
ét

ip
o

 

Nesta fase, se validados, os novos conceitos são convertidos em um 

arquétipo ou protótipo, que pode tomar a forma de um novo produto ou serviço, um 
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mecanismo operacional, um novo valor organizacional ou um sistema gerencial 

inovador, em se tratando de inovações abstratas. 

Nonaka e Takeuchi (1997) propõem que este processo de dar tangibilidade 

ao novo conceito validado seja realizado de forma cooperativa entre vários 

departamentos, reunindo habilidades técnicas diferentes. Desta forma, possibilita-se a 

variedade de requisitos e a redundância de informações, condições que facilitam a 

combinação do conhecimento explícito novo com o já existente, permitem a 

aprendizagem por intrusão, possibilitando também o compartilhamento de 

conhecimentos tácitos entre os diversos agentes de inovação envolvidos. 

As frases abaixo pretenderam colher evidências de como esta fase é 

percebida pelos empregados de XCOM. 

15) Um exemplo concreto de novo conceito criado cooperativamente na minha 

área... 

Tabela 16 – Grade de categorias da frase 15 

CATEGORIAS FR
TOTAL POR 
CATEGORIA

Não identifico 1
Não faz parte da minha lembrança 1
Não aconteceu até o presente momento 1
Criação na intranet da página de normas e 
processos 1

Divulgação interna das atividades para 
ciência de todos da equipe 1

Os projetos de qualidade 3
Dicas de melhores práticas com troca de 
conhecimentos 1

A semana do conhecimento 1

Revisão do "Book Arrecadação", tornando-o 
mais ágil, prático e útil

1

É a Estrutura do Processo do Negócio e 
Análise de Risco

1

Ocorreu com a mudança da Diretoria 1 1
TOTAL

3

9

13  

Os resultados da complementação das frases apontam vários exemplos de 

novos conceitos tangibilizados cooperativamente pelos empregados de XCOM. 
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Ressalte-se que, embora não se evidencie em XCOM um estímulo articulado 

intencionalmente neste sentido, diante de necessidades pontuais e para solucionar e 

agilizar questões do dia-a-dia do negócio, gerentes e especialistas tomam iniciativas 

para criação de novos conceitos, que têm sido tangibilizados, encaminhados e 

aprovados institucionalmente para utilização pela área que o desenvolveu. 

Ao que indicam as evidências, mesmo diante da inexistência de um 

imaginário organizacional intencional que os estimule, os processos inconscientes de 

identificação através da idealização movem os empregados de XCOM na busca de 

colaboração e contribuição para melhorias no dia-a-dia organizacional, assemelhando-

se ao que Freitas (2006) denomina de colaboração altamente competitiva. Por outro 

lado, o individualismo e isolamento que se evidencia presente em XCOM, representado 

tanto nos desenhos como no complemento das frases, se mostra como uma 

contradição à ideia do orgulho de fazer parte do time, ao dar ao indivíduo essa ilusão de 

ser um herói, na busca de objetivos inatingíveis ou pelo menos difíceis de serem 

mantidos. Essa contradição, segundo Freitas (2006), mais revigora do que limita a 

organização, na medida em que esta se beneficia desse jogo que instila nos sujeitos 

dinamismo e vontade de ganhar, a busca do reconhecimento merecido e o desejo cada 

vez maior de sucesso. 

Neste sentido, para Nonaka e Takeuchi (1997), a interação dinâmica entre 

dois lados opostos, de falsas contradições, acaba por criar uma solução nova e 

diferente. Para eles, por exemplo, o conhecimento tácito e o explícito não são dois 

lados opostos de uma dicotomia, mas sim instâncias complementares que interagem e 

se comunicam entre si, possibilitando a criação de algo novo. 
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16) Novas práticas incorporadas, normalmente são compartilhadas na empresa 

através de... 

Tabela 17 – Grade de categorias da frase 16 

CATEGORIAS
TOTAL POR 
CATEGORIA

E- mail, intranet 8
Instrumentos normativos, 3
Treinamento, reuniões de KicK off, 

apresentações aos funcionários 2

Jornal Mural 2
TV Executiva 1
Conversas com gestores 1
Disseminação boca-a-boca 1
Estímulo da área de RH  aos departamentos da 
empresa 1

TOTAL 19  

 

As frases nos mostram que novas práticas são compartilhadas 

principalmente por e-mail e intranet e nem sempre tomam a forma de instrumentos 

normativos. O compartilhamento de novas práticas através de reuniões, treinamento, 

apresentações aos funcionários e o estímulo da área de Recursos Humanos, são 

práticas que também vêm sendo utilizadas. 

Ratifica-se aqui a percepção, já evidenciada pelos respondentes, da 

fragilidade das ferramentas de disseminação e armazenamento do conhecimento em 

XCOM. 
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17) Na criação de novos conhecimentos na empresa a cooperação dinâmica entre 

as áreas... 

Tabela 18 – Grade de categorias da frase 17 

 

CATEGORIAS FR
TOTAL POR 
CATEGORIA

Não parece acontecer 1

É baixa 1

É tímida 2

Precisa ser estimulada 1

Necessária, mas nem sempre praticada. Falta 
conhecimento sintético que remeta a uma 
visão mais ampla e includente

1

É prejudicada pelo não desenvolvimento desta 
prática em algumas áreas 1

É articulada com abrangência limitada 1

Acontece com intercessão/orientação da 
gerência

1

Vem melhorando a cada ano 1

É necessária e muito interessante 2

É fundamental para determinar que 
conhecimentos devem ser focados para 
atender à empresa

1

TOTAL

5

3

2

3

13  

Em relação à cooperação dinâmica entre as áreas na criação de novos 

conhecimentos, a percepção dos respondentes é de que não parece acontecer, é 

baixa, tímida e precisa ser estimulada. É vista como uma prática necessária mas muito 

pouco realizada, faltando para tal uma visão mais ampla e includente, sendo articulada 

com abrangência limitada, o que contribui para que não seja desenvolvida em algumas 

áreas. Porém, os complementos de algumas frases trazem a percepção de que esse 

aspecto vem melhorando a cada ano e que hoje acontece com a intercessão/orientação 

da gerência da área. 
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18) Visando convergir vários tipos de know-how e tecnologias existentes 

internamente e promover a cooperação interpessoal e interdepartamental, a 

empresa... 

Tabela 19 – Grade de categorias da frase 18 

 

CATEGORIAS FR
TOTAL POR 
CATEGORIA

Deve primeiro disseminar este conceito na alta 
gerência

1

Necessita estimular integração entre as 
diversas áreas 1

Precisa criar um ambiente para troca de 
experiências

1

Deveria focar na Gestão do Conhecimento 1
Necessita criar um programa institucional para 
melhor atingi-lo

1

Deveria procurar difundir por meios diversos, 
workshops,  campanhas etc 1

Deve estimular as gerências a praticarem a 
aceitaçao do novo, a quebra de resistências e  
paradigmas

1

Se resume ao RH 1 1
Promove workshops, cursos e palestras e 
eventos de integração

2

Tem promovido os projetos de qualidade e 
treinamentos gerenciais 1

Vem incorporando novas empresas ao grupo 1 1

Não respondeu 1 1
TOTAL 13

7

3

 

O conteúdo mais recorrente dos complementos sobre o tema evocado por 

esta frase mostra que a principal questão se relaciona à necessidade primordial de 

disseminar este conceito na alta gerência, no sentido de que é preciso estimular a 

integração entre as diversas áreas, criar um ambiente para troca de experiências e 

focar na gestão do conhecimento, através da criação de um programa institucional. 

Para estes empregados de XCOM, a empresa deveria também procurar 

difundir know-how e tecnologias existentes por meios diversos, tais como workshops, 

campanhas etc. 

Além disso, entendem que as gerências precisam ser estimuladas a praticar 

a aceitação do novo, a quebrar resistências e paradigmas.  
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Algumas sentenças utilizadas como complemento mostram que XCOM vem 

promovendo workshops, cursos, palestras e eventos de integração, bem como tem 

promovido os projetos de qualidade e treinamentos gerenciais. 

Para um participante, estas ações se resumem ao RH. Outro respondente 

entende que XCOM vem desenvolvendo estas práticas através da incorporação de 

novas empresas ao grupo. Esta evidência emergiu em outros momentos, em 

comentários durante os workshops e num dos desenhos de criação coletiva. 

 

Quadro 5 - Frases relacionadas às variáveis da quinta fase do modelo de 

Nonaka Takeuchi – Difusão interativa do conhecimento: 

Quadro 4 

Fase do 
modelo

Variável Frases evocadoras relacionadas

19) Em relação às práticas da empresa focadas na criação do 
conhecimento organizaciuonal e sua difusão interativa no ambiente 
interno, posso dizer que…

21) Para mobilizar empresas afiliadas, clientes, fornecedores, 
concorrentes e outras empresas externas à empresa em torno do 
conhecimento que ela cria, visando precipitar nova série de 
inovações, verifico que…

(2) Fertilização vertical e 
horizontal

22) Quanto à autonomia  de cada unidade para usar o 
conhecimento desenvolvido, em outra unidade, aplicando-o em 
diferentes níveis, percebo que...

(3) Reação ou feedback

20) Na empresa, a reação ou  feedback dos clientes a um conceito 
ou novo produto pode significar...

(4) Flutuação interna
23) A utilização,pela empresa, do rodízio de pessoal para facilitar a 
transferência do conhecimento...

(5) Intenção 
organizacional

24) Na determinação do conhecimento que deve ou não ser 
transferido dentro da empresa, o papel das crenças e valores 
organizacionais...

V
. D

ifu
sã

o 
In

te
ra

tiv
a 

do
 C

on
he

ci
m

en
to (1) Espiral do 

conhecimento

 

Esta fase amplia o conhecimento criado entre as pessoas da mesma área, a 

outras áreas, divisões ou departamentos ou, até mesmo, a componentes externos, que 

inclui clientes, empresas afiliadas, universidades, distribuidores, entre outros, num 

processo denominado por Nonaka e Takeuchi (1997), de difusão interativa do 

conhecimento. 
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As frases de 19 a 24 objetivaram buscar evidências sobre como se dá esse 

processo em XCOM na percepção dos participantes da pesquisa. 

19) Em relação às práticas da empresa focadas na criação do conhecimento 

organizacional e sua difusão interativa no ambiente interno, posso dizer que... 

Tabela 20 – Grade de categorias da frase 19 

CATEGORIAS FR
TOTAL POR 
CATEGORIA

Não respondeu alegando desconhecimento sobre o tema
1

Ainda não estão bem definidos 1
Está em fase de tentativa 1
A empresa está iniciando este processo 1
Tem muito a crescer 1
Está evoluindo, avançando, com muito  ainda pela frente 2

Existe uma inciativa que precisa ainda se desenvolver 1
A empresa possui instrumentos e precisa vencer as 
barreiras culturais 1
Precisa ser direcionada em função de cada indivíduo que 
possa ensinar e aquele que precisa aprender 1
A UCE  é um projeto que vem dando certo 1
Tem sido relativamente eficazes, embora por vezes 
demoradas, permitindo especulações 1
São muitas através das possibilidades oferecidas de 
desenvolvimento nos inúmeros cursos oferecidos 1

1

TOTAL 13

4

3

2

2

 

Para boa parte dos respondentes estas práticas não estão bem definidas, 

estando XCOM numa fase tentativa, dando início a este processo, que tem muito a 

crescer, segundo eles. A visão dos participantes é que a empresa está evoluindo e 

avançando, sendo uma iniciativa que precisa ainda se desenvolver. Algumas sentenças 

mostram que a empresa, embora tenha instrumentos para tal, precisa vencer barreiras 

culturais. Outro grupo de frases aponta a Universidade Corporativa de XCOM como um 

projeto que está dando certo e que as práticas focadas na criação do conhecimento e 

sua difusão interativa no ambiente interno têm sido relativamente eficazes, embora por 

vezes demoradas, o que gera especulações. Um participante diz que: “são muitas as 

possibilidades neste sentido face aos inúmeros cursos oferecidos.” (P12) 
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Vale ressaltar, sobre estas últimas percepções trazidas pelos respondentes, 

que, segundo Nonaka e Takeuchi (1997), o reconhecimento da dimensão tácita do 

conhecimento dá origem a uma perspectiva de organização como: 

�  Um organismo vivo; 

�  Uma cultura que reconhece que nem todo conhecimento é criado e aprendido 

de forma tão consciente, uma vez que é fruto da introjeção de experiências 

vividas pelos indivíduos, e portanto, 

�  Que nem sempre é possível transmitir conhecimento somente através da 

educação e do treinamento formal. 

20) Na empresa a reação ou feedback dos clientes a um conceito ou novo produto 

pode significar... 

Tabela 21 – Grade de categorias da frase 20 

CATEGORIAS FR
TOTAL POR 
CATEGORIA

Melhoria dos processos 3
Melhoria dos processos e produtos 1
Mudança de estratégia, até revisão do produto 2
Oportunidade de negócio ou melhoria 1
Perda deste cliente 1
Rejeição, não ser ouvido pelos responsáveis pelo 
novo conceito 1

De grande valor 1
Seu futuro 1
Que temos o cliente como foco nos nossos 
serviços e ações 1

Um grande incentivo e a confirmação de que a 
empresa está no caminho certo 1

TOTAL

7

2

2

2

13  

 

Na percepção de boa parte dos sujeitos da pesquisa, a reação ou feedback 

dos clientes a um novo conceito ou produto é considerado importante em XCOM e pode 

dar início ao aperfeiçoamento de produtos e processos ou, até mesmo, a uma mudança 

de estratégia. No entanto, algumas sentenças apontam para uma percepção contrária. 
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21) Para mobilizar empresas afiliadas, clientes, fornecedores, concorrentes e 

outras empresas externas à empresa em torno do conhecimento que ela cria, 

visando precipitar nova série de inovações, verifico que… 

 
Tabela 22 – Grade de categorias da frase 21 

CATEGORIAS FR
TOTAL POR 
CATEGORIA

Não responderam, alegando desconhecimento ou 
dificuldade para completar a frase 3 3

Isso não acontece 1
A empresa está ausente 1
Desconheço esta prática 1
Falta método ou não temos a correta percepção 1
Ainda estamos longe 1
Não há plano específico 1
Existe um movimento para atingir este objetivo 1
As propostas ainda estão em estudo, precisando sair 
logo 1

A empresa está bem antenada ao mercado 1
Somos muito bem reconhecidos lá fora como bons 
profissionais 1

TOTAL 13

2

2

6

 

 

As evidências trazidas pelo complemento desta frase demonstram que a 

difusão interativa do conhecimento para fora da organização não é um valor forte em 

XCOM, contradizendo os resultados da frase anterior em relação à evidência 

demonstrada sobre a importância que o feedback de clientes tem para a organização. 

Observa-se que alguns participantes não conseguiram nem completar a frase por 

desconhecimento ou por alegar dificuldade em completá-la. A visão trazida pelo 

conteúdo de um conjunto representativo de sentenças dos respondentes é que esta 

mobilização para difusão interativa do conhecimento para o ambiente externo não 

acontece. Algumas frases nos dizem que existe um movimento neste sentido na forma 

de propostas que estão em estudo. Alguns conteúdos do complemento desta frase 

trazem a percepção que a empresa está antenada no mercado e que os profissionais 
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de XCOM são bem reconhecidos, o que não nos traz evidências específicas sobre as 

práticas de XCOM em relação ao conceito de difusão interativa do conhecimento na 

forma do modelo de Nonaka e Takeuchi (1997), conforme objetivava a frase. 

É relevante ressaltar que nenhum dos respondentes fez referência ao Centro 

de Referência Tecnológica, mantido por XCOM. 

Se voltarmos à frase 19, que evoca as práticas de difusão interativa do 

conhecimento internamente, ver-se-á que os resultados também apontam ser este 

processo ainda bastante incipiente em XCOM, segundo a percepção dos respondentes.  

22) Quanto à autonomia  de cada unidade para usar o conhecimento 

desenvolvido, em outra unidade, aplicando-o em diferentes níveis, percebo que... 

Tabela 23 – Grade de categorias da frase 22 

CATEGORIAS FR
TOTAL POR 
CATEGORIA

Não respondeu por desconhecimento 1
Não tenho informação 1
Isso dificilmente acontece 1
Isso não acontece 1
Não são praticadas 1
É preciso vencer barreiras culturais e a 
inércias das áreas 1

Precisa melhorar 1
Ainda são restritas 1
Existe uma certa dificuldade 1
Acontece, a depender  da capacidade de 
quem implementa, em convencer e ouvir

1

É possível 1
É uma prática informal e aplicada com 
frequência 1

Acontece de forma receptiva 1
TOTAL 13

5

3

5

 

A percepção dos empregados de XCOM participantes deste estudo em 

relação ao tema da frase é de falta de autonomia para esta prática de disseminação do 

conhecimento criado. Os complementos das frases evidenciam dificuldades e a 

necessidade de vencer barreiras culturais, a inércia das áreas e a dependência da 

capacidade de quem implementa em convencer e ouvir. Em outro grupo de sentenças 
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complementares, se expressa a visão de que a fertilização horizontal e vertical do novo 

conhecimento é possível, sendo uma prática informal aplicada com frequência, que 

ocorre de forma receptiva. 

Estas evidências corroboram que os exemplos de ações de criação 

cooperativa de novos conceitos em XCOM, reveladas na frase 15, são fruto de 

iniciativas individuais ou de pequenos grupos que o fazem informalmente em função da 

necessidade do serviço. Porém, ao que parece, não existe uma cultura de autonomia 

consentida para que a área que desenvolveu a inovação a dissemine vertical e 

horizontalmente em XCOM. 

Em Nonaka e Takeuchi (1997), o papel da alta gerência e dos gerentes 

seniores, denominados em seu modelo de gerentes do conhecimento, é estabelecer um 

conceito guarda-chuva que vai abrigar uma visão do conhecimento que definirá o 

sistema de valor da empresa. É, então, este sistema de valor que avalia, justifica e 

determina a qualidade do conhecimento criado pela empresa. Estes gerentes, nos 

dizem ainda Nonaka e Takeuchi (1997), precisam ter em mente de que são suas 

aspirações e ideais que determinam a qualidade do conhecimento criado pela empresa. 

Para Nonaka e Takeuchi (1997) são eles, os altos gerentes, que precisam definir 

estrategicamente que esforços apoiar e desenvolver. 

Essa realidade parece não fazer parte do imaginário coletivo destes 

empregados de XCOM. 
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23) A utilização, pela empresa, do rodízio de pessoal para facilitar a transferência 

do conhecimento... 

Tabela 24 - Grade de categorias da frase 23 

CATEGORIA FR
TOTAL POR 
CATEGORIA

É uma prática dificil de ser implantada na empresa 1
Foi negada quando a sugestão foi dada 1
É muito pouco empregada, mas de grande valor se 
for tirado o real proveito da oportunidade 1

Ainda não vi este acontecimento na minha área, 
mas acho superválido e necessário 1

Não acontece, ao menos de maneira estruturada. 
Trata-se de atitude individual 1

É realizado apenas em alguns setores da 
organização 1

É prática localizada, mas as mudanças na 
organização são constantes e abrangentes, 
trazendo o mesmo efeito

1 1

Entendo que começa a ser revisto 1
É um processo novo ainda em experimentação 1
Está acontecendo na subsidiária 1. Estamos 
fazendo job rotation  gerencial em engenharia 1

É fundamental para a transferência do 
conhecimento 2

É uma excelente iniciativa 1
TOTAL 13

6

3

3

 

        

Os empregados de XCOM participantes deste estudo, ao completarem esta 

frase, evidenciaram que, para boa parte do grupo, a prática do rodízio de pessoal é 

muito difícil de ser implantada, muito pouco empregada e, quando acontece, é de forma 

não estruturada, a partir de atitude individual ou de algum setor específico. Um grupo 

menor de sentenças complementares traz uma visão mais positiva, no sentido de que o 

rodízio de pessoal é um processo novo, em experimentação e que já está ocorrendo 

numa das subsidiárias do grupo com o quadro de gerentes das áreas de engenharia. 

Um respondente diz que, embora o rodízio de pessoal seja prática 

localizada, as mudanças constantes e abrangentes por que passa a organização 

trazem o mesmo efeito. Este conteúdo se liga com o já dito por um participante a 

respeito do papel das incorporações como forma de criar e disseminar novo 
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conhecimento, bem como os comentários nos workshops e a representação do 

desenho coletivo do grupo A do workshop da tarde. 

Segundo Nonaka e Takeuchi (1997), para que esta fase de difusão interativa 

do conhecimento aconteça, é fundamental que, além da autonomia de cada unidade 

organizacional para usar o conhecimento desenvolvido em outras áreas, a flutuação 

interna, na forma, por exemplo, do rodízio frequente de pessoal seja uma prática 

importante, uma vez que ajuda a criar uma base cognitiva comum entre os 

empregados, facilitando, assim, a transferência do conhecimento tácito. 

24) Na determinação do conhecimento que deve ou não ser transferido dentro da 

empresa, o papel das crenças e valores organizacionais... 

 Tabela 25 – Grade de categorias da frase 24 

 
 

CATEGORIAS FR
TOTAL POR 
CATEGORIA

Não parecem fazer diferença 1
Não são considerados 1
Deveria ter importância capital. Mas não é coisa 
clara, é muito subjetiva 1

Precisam ser mais divulgados 1
Vejo que ainda estamos em fase de mapeamento 
desses processos 1

Diversas vezes interferem e dificultam a 
determinação do que deve ser disseminado

1

São fundamentais para não criar insegurança 1
Devem permear todas as ações 1
Deve ser considerado fortemente 1
São a referência 1
São importantes 1
Devem caminar num objetivo único: satisfação e 
lucro 1 1

Precisam ser validados pela alta direção 1 1
TOTAL

4

13

3

4

 

A última grade nos mostra que em XCOM, segundo a percepção destes 

empregados participantes do estudo, as crenças e valores organizacionais têm pouca 

importância na determinação do conhecimento que deve ou não ser difundido na 

empresa. Revelam também, a partir do conteúdo de suas frases, a importância de que 
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sejam considerados de forma a não gerar insegurança, precisando ser divulgados para 

não interferir e dificultar a determinação do que deve ser difundido na organização. 

Outros participantes reforçam, por meio dos complementos de suas frases, 

“que os valores e crenças devem ser considerados fortemente e permear todas as 

ações da empresa, uma vez que são a referência para o negócio na forma de objetivos 

de satisfação e lucro” (P8;P10;P11;P12). Para tal, diz outro participante, “os valores e 

crenças devem ser validados pela organização” (P3). 

Analisando as percepções sobre XCOM descritas acima, à luz do modelo de 

Nonaka e Takeuchi (1997), vemos que a perspectiva japonesa da criação do 

conhecimento tem como base a distinção entre conhecimento tácito e explícito. 

Enquanto o conhecimento explícito pode ser facilmente processado, 

transmitido e armazenado com apoio das tecnologias da informação, o conhecimento 

tácito, de natureza subjetiva e intuitiva, dificulta o processamento e a transmissão do 

conhecimento adquirido por meios lógicos. É preciso que o que se encontra no modo 

tácito seja convertido em palavras ou números que todos possam entender. Segundo 

estes autores, é durante este processo de conversão do conhecimento do modo tácito 

para o explícito e novamente para o tácito, através do modo de internalização, que o 

conhecimento organizacional é criado. 

Fazer o reconhecimento da relevância do conhecimento tácito tem 

importantes implicações no modelo de Nonaka e Takeuchi (1997), tal como em relação 

a uma nova imagem da organização. Significa enxergá-la como um organismo vivo, e 

não como uma simples máquina que processa informações. Sob esta perspectiva, 

Nonaka e Takeuchi (1997) ressaltam a necessidade de compartilhar a mesma 
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compreensão do que a empresa representa, de que rumo vai tomar e em que tipo de 

mundo quer viver. Destacam que transformar esse mundo imaginado em realidade é 

muito mais importante do que processar informações objetivas. Seguindo este 

raciocínio, nos dizem Nonaka e Takeuchi (1997), o conhecimento abrange ideais, 

valores e emoções, bem como imagens e símbolos. 

Esta compreensão, nos leva a pensar na inovação com um outro olhar, 

vendo-a como um  processo altamente individual de autorenovação organizacional e 

pessoal. Sendo assim, o compromisso pessoal dos empregados e sua identificação 

com a empresa e sua missão, crenças e valores tornam-se indispensáveis.  

No modelo de Nonaka e Takeuchi (1997) cabe à alta gerência, através da 

declaração da visão da empresa, fornecer a direção em que a organização deve 

desenvolver sua tecnologia, seus produtos e serviços, deixando claro em que cenário 

deseja jogar. Ao mesmo tempo, as crenças e valores organizacionais orientam o 

imaginário organizacional e a ação dos empregados, bem como fornecem a base de 

conhecimento para liberar o conhecimento tácito. 

A análise das evidências neste estudo de caso vem mostrando que em 

XCOM essas premissas trazidas pelo modelo de Nonaka e Takeuchi (1997) não estão 

presentes, pelo menos de forma suficientemente estruturada e perceptível para ser 

internalizada por este grupo de empregados, onde estavam mesclados diversas áreas e 

níveis funcionais, sendo 46% composto por ocupantes de cargos gerenciais, 31% em 

cargos de Especialista, 15% em cargo de Consultor e 8% em cargo técnico-

administrativo de nível superior. 
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5.3. Entrevista semiestruturada – informações complementares 
 

A entrevista com as gerências de XCOM responsáveis pelo 

acompanhamento deste estudo ratificou as principais evidências já apontadas na 

análise dos resultados obtidos com as técnicas projetivas.  

Durante a entrevista, algumas contradições entre discurso organizacional e 

prática, observados através da expressão dos participantes da pesquisa, puderam ser 

mais bem entendidas a partir, principalmente, da mudança de mãos na alta direção 

para um novo grupo controlador, trazendo alterações no estilo de gestão que reflete as 

características culturais e de personalidade dos novos dirigentes. Um dos reflexos das 

mudanças explica o pouco aproveitamento prático com os treinamentos de qualidade 

com a utilização das ferramentas de Lean Six Sigma. 

Esta questão do choque cultural, refletido no estilo de gestão do executivo 

principal, parece ser um aspecto que vem sendo sentido pelos empregados de XCOM e 

que pode estar trazendo os sentimentos de incerteza e insegurança expressos ao longo 

do estudo de caso.  

Um aspecto que ficou para investigação futura foi o fato de os respondentes 

não terem feito referência ao Centro de Referência Tecnológica, mantido por XCOM. 

Sobre esta questão, as Gerências entrevistadas não têm, no momento, uma percepção 

clara do que pode explicar a ausência de citação pelos participantes, sobre o Centro de 

Referência Tecnológica, em se tratando de conhecimento e sua criação e difusão 

interativa e, mais ainda, sendo XCOM de segmento de mercado intensivo em 

conhecimento e inovação. 
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Um comentário feito na entrevista, referente ao fato de as pessoas se 

colocarem dentro de seus quadradinhos, pode, talvez, reforçar o que já foi evidenciado 

na análise dos resultados e que pode explicar em parte a ausência do CRT ao longo do 

processo de coleta de dados. Neste sentido podem-se citar, por exemplo, evidências 

quanto à predominância em XCOM, da fragmentação em detrimento da integração, o 

trabalho individualizado, o não compartilhamento de ideias, a centralização do 

conhecimento nas pessoas, a falta de tempo e as mudanças sucessivas. Estes fatores, 

aliados ao fato de XCOM ser uma empresa grande demais em termos de estrutura, 

podem dificultar uma visão holística e perfeitamente integrada, como já referido 

anteriormente neste trabalho. 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

6.1 Conclusões 
A pesquisa realizada, por meio do estudo de caso em XCOM, trouxe 

resultados que possibilitaram conclusões que respondem sua questão principal, qual 

seja a de investigar as relações entre imaginário organizacional e a dimensão tácita da 

criação do conhecimento. 

O imaginário organizacional mostrou-se de fato fonte de identificação e 

referência para os indivíduos em XCOM. Mesmo não sendo intencionalmente criado e 

articulado pela organização, emerge a partir dos mecanismos inconscientes de 

identificação que possibilitam o processo de formação da identidade dos indivíduos ao 

longo da sua vida de relação com o mundo, onde se incluem as organizações.  

Foi possível, então, a partir das evidências trazidas pelos desenhos 

individuais e coletivos construídos livremente, bem como através do complemento das 

frases, pelos participantes deste estudo, confirmar o que já nos diz a literatura sobre 

este tema em relação à força do imaginário organizacional sobre os indivíduos e como 

ele atua a partir de motivações específicas, a favor de ambos, indivíduo e organização.      

Seguindo neste raciocínio e com base na análise do material trazido pela 

expressão subjetiva dos empregados de XCOM, pode-se ir um pouco além nesta 

constatação. Observe-se que a identificação dos sujeitos com XCOM pela idealização 

com sua imagem grandiosa lhes garante a fantasia de perfeição e de continuidade, no 

sentido da não finitude. Esta relação identitária com XCOM ocorre sem que a empresa 

precise fazer qualquer esforço ou investimento para adesão em torno de um 

compromisso coletivo, ou seja, sem a utilização articulada da gestão pelo afetivo. Esta 
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última constatação tem base no fato de que, ao que parece, a alta e média gerência 

são pouco ativas e presentes em seu papel de definir o jogo, a missão, deixando 

espaço para a imaginação de cada um interpretar quais valores e crenças validam e 

justificam novos conceitos e as decisões organizacionais.  

Esta falta de clareza, que resulta, por vezes, em falta de credibilidade e de 

entendimento, gera maior esforço e desperdício de tempo e recursos no alcance dos 

resultados. No entanto, isso não é suficiente para lhes reduzir o compromisso e a 

ressonância com XCOM. A expressão utilizada por um participante, no complemento de 

uma das frases, resume bem o exposto acima: “apesar dos óbices, me identifico e me 

realizo nela”. (P13). 

Assim, embora de formas diferentes, indivíduo e organização se encontram 

num processo de ganha-ganha: enquanto uma parte se fortalece ao encontrar uma 

fonte de referência e de realização de seus ideais, a outra sai revigorada com o 

compromisso quanto à produção de resultados que mantenham o negócio. Esse 

fenômeno pode ser observado em XCOM. 

Talvez se possa pensar que este processo de identificação que impulsiona o 

indivíduo à produção e a um processo de doação à empresa, se dá por si só, 

independentemente de qual seja a organização na qual ele está inserido. 

Porém, se por um lado a identificação do indivíduo com a organização cria 

uma ressonância que, por si só, gera o compromisso e uma disposição para a 

expressão espontânea destes atores, estes mesmos indivíduos expressam a carência 

que sentem de maior clareza em relação aos valores e crenças que norteiam as 

decisões de mudanças e novos conceitos criados na empresa.  No seu dia-a-dia, os 
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empregados de XCOM, participantes deste estudo de caso, dizem despender mais 

esforços, recursos e tempo para realizar suas tarefas pelo fato de a empresa ter um 

perfil mais tácito e centralizado de gestão. De fato, não parece haver um processo de 

difusão interativa interna das tecnologias e know-how disponíveis e necessários para 

utilização pelos empregados no dia-a-dia do negócio.  

É possível que a evidência acima referida não nos deixe estranhar que os 

empregados participantes deste estudo, quando indagados durante os workshops sobre 

a existência e forma de atuação de uma área voltada à Pesquisa e Desenvolvimento, 

tenham respondido que esta não existe. Nesta oportunidade e em nenhum outro 

momento durante a coleta de dados, se referiram a existência do Centro de Referência  

Tecnológica mantido por XCOM, cuja razão de ser está divulgada publicamente no site 

da empresa. O Centro pretende possibilitar a difusão interativa do conhecimento 

existente em seus produtos e serviços para clientes e fornecedores. Ressalte-se que 

este Centro é acreditado pelo sistema ISO 17025. 

No entanto, embora atuante em um segmento intensivo em conhecimento e 

inovação, XCOM não potencializa para tal, o cenário interno fértil existente. Este 

cenário se personifica na forma do comprometimento dos seus empregados, estimulado 

pela identificação destes com a imagem de força, ética e grandiosidade que percebem 

em XCOM, em função de seus serviços e produtos. Assim, no imaginário coletivo 

trazido pelos participantes, XCOM com seus produtos e serviços está presente na vida 

de todas as pessoas e na deles, duplamente, como empregados e clientes. 

Outra conclusão de importância é a evidência de como a ausência do 

imaginário organizacional intencional em XCOM se relaciona com as condições 
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capacitadoras da criação do conhecimento, quais sejam: intenção organizacional, 

autonomia, flutuação e caos criativo, variedade de requisitos e redundância. Note-se 

que algumas delas são identificadas, em função desta característica mais flexível e 

tácita do perfil de XCOM. O fato de ter processos e funções pouco definidas e 

estruturadas, acaba forçando uma certa autonomia e habilidades para achar a melhor 

forma de chegar ao resultado ou objetivo. Os funcionários acabam por tomar iniciativas 

pessoais para solução de problemas e criando novos conceitos que, mesmo não tendo 

sido estimulados de forma institucional, acabam por ser validados e justificados para 

uso naquela área que o criou. Eles se sentem responsáveis por manter o sucesso de 

XCOM. Isso lhes dá um sentido de importância, quase como se fossem guardiões da 

imagem que lhes seduz. 

De alguma maneira, essa ambiguidade trazida pela falta de uma intenção 

organizacional percebida e internalizada pelos empregados, bem como de valores e 

crenças claros e transparentes, os tira da zona de conforto, levando a uma flutuação ou 

caos criativo que, embora não intencionalmente criado, precipita a troca de 

experiências e a redundância de informações, facilitando assim o compartilhamento do 

conhecimento tácito e sua conversão em conhecimento explícito, em ações, ainda na 

sua maioria, isoladas ou segmentadas em algumas áreas em função do estilo do 

gestor. Essa conversão do conhecimento tácito para o explícito gera então novos 

conceitos que são tangibilizados, como num dos exemplos indicados pelos 

participantes da pesquisa, na forma de um manual de instruções para realização de 

operações na área financeira, dando mais agilidade, menos esforço e mais qualidade 

ao processo. 
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No entanto, a fertilização vertical e horizontal deste novo conhecimento na 

organização, possibilitando o desenvolvimento da espiral do conhecimento, ainda não é 

uma prática corrente em XCOM, conforme evidencia a expressão dos empregados 

participantes deste estudo, principalmente através da técnica de complemento. 

            Os empregados demonstraram forte percepção de falta de processos 

estruturados, indefinição de papéis e funções e a centralização do conhecimento nas 

pessoas. Apontam estas questões como fatores que dificultam a conversão e a 

disseminação do conhecimento na organização. Esta visão contrasta com os 

treinamentos de qualidade realizados por XCOM, com a utilização da metodologia e 

ferramentas de Lean Six Sigma, com certificação de green belts para seus empregados. 

Segundo divulga em seu site, esta iniciativa trouxe resultados para empresa 

através de projetos de melhoria de processos e eficiência operacional, nas diversas 

áreas da empresa. Este aspecto foi levado à discussão na entrevista com as Gerências 

de XCOM responsáveis pelo acompanhamento deste estudo, que relacionaram a 

contradição apontada com as mudanças na alta direção. 

No cenário existente mo momento em que se realizou a pesquisa em XCOM, 

o resultado da capacitação, que deveria aparecer na forma de percepções de melhoria 

de processos e eficiência operacional, mostrou-se inexistente na realidade diária dos 

participantes, que expressaram o tanto de custo em esforço pessoal e recursos que são 

exigidos, justamente pelo motivo contrário. Essas evidências estão presentes tanto nos 

desenhos individuais e coletivos quanto no complemento das frases relacionadas ao 

modelo de Nonaka e Takeuchi (1997). 
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Talvez a grande questão seja a crença da maioria das empresas que é 

possível depositar na capacitação formal a confiança de que ela por si só possibilitará a 

validação, justificação e internalização de novos conceitos e sua utilização prática 

imediata por aqueles que dela participaram. 

É preciso ter em mente que os indivíduos não recebem novos 

conhecimentos de forma passiva, eles os interpretam de acordo com suas percepções 

e experiências e os internalizam na forma dos significados que estes incorporam em 

conformidade com suas expectativas, valores e crenças.  

Assim, pode-se dizer que um dos achados neste estudo de caso foi a 

contradição entre o discurso institucional de XCOM sobre seu modelo de gestão voltado 

à inovação, gestão de pessoas, normatização e qualidade de processos, os quais foram 

traduzidos por ela em ações efetivas de acreditação e capacitação específicas, e a 

percepção que têm os empregados, participantes deste estudo, sobre a utilização 

destas práticas no seu dia-a-dia. 

Sobre esta contradição, é de relevância, para tentar compreender que 

fatores podem contribuir para sua existência, resgatar o que trouxeram os resultados da 

técnica de complemento. Especialmente destacamos o que diz respeito aos critérios e 

ao papel dos valores e crenças organizacionais na justificação dos novos conceitos que 

devem ser disseminados na empresa. A percepção dos participantes da pesquisa é que 

a este respeito, “valores e crenças organizacionais não parecem fazer diferença”,(P2) 

ou “não são considerados” (P5), “deveriam ter importância capital, mas não é coisa 

clara, é muito subjetiva”(P4), “ficam a cargo de cada gestor”(P9), “valores e crenças 

precisam ser mais divulgados”(P7). Esta ausência de um imaginário organizacional 
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claro, que vai abrigar as aspirações, ideais e o sistema de valor da empresa, 

personificados pela alta gerência, gera insegurança, interferindo na determinação e 

entendimento do conhecimento que deve ser internalizado, difundido e utilizado na 

organização. A falta de clareza e divulgação de critérios na justificação de novos 

conceitos que são incorporados na equipe ou na organização “gera baixa credibilidade” 

(P11), fazendo com que “não sejam comprados pela equipe”(P13) e “tenham pouca 

aceitação”(P8). 

É importante lembrar que no grupo de empregados envolvidos nesta 

pesquisa, seis dentre os 13 participantes eram gerentes de nível médio, atuando na 

área fim, ou seja no “ core”  crítico do negócio e em áreas de normatização e de 

processos. Apesar disso, mostraram sofrer igualmente como os especialistas, com esta 

falta de significação. Esta evidência pode indicar para uma subutilização do papel 

destes atores como facilitadores da criação do conhecimento organizacional, atuando 

como articuladores entre os ideais e crenças da alta direção e as equipes por eles 

gerenciadas. É possível que esta evidência também possa explicar porque alguns 

novos conceitos não tenham sido efetivamente internalizados e colocados em prática 

no dia-a-dia.  

A evidência acima foi confirmada na entrevista com as Gerências 

responsáveis pelo acompanhamento deste estudo, na medida em que reconhecem a 

falta de autonomia das médias gerências, que funcionam com um papel operacional, de 

cumpridores das decisões da alta direção. Segundo elas, mesmo assim, fazem muito. 

Em relação à análise de se e como é aplicado o modelo das cinco fases do 

processo de criação do conhecimento organizacional de Nonaka e Takeuchi (1997), o 
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que pode ser concluído a partir deste estudo de caso, é que a empresa, através de 

suas Gerências de Desenvolvimento e Educação e de Recursos Humanos, vem 

desenvolvendo programas voltados a criação de condições que propiciem espaços 

institucionais para troca de experiências entre os empregados, de forma a facilitar o 

compartilhamento do conhecimento tácito. Os workshops realizados para este estudo 

de caso, foram aprovados pela Diretoria Executiva de XCOM e inseridos como um dos 

eventos desta programação. Uma das intenções foi demonstrar a importância que tem a 

pesquisa acadêmica sobre o assunto para a organização, bem como seu interesse 

pelos resultados obtidos como subsídio para ações nesta área. Neste sentido é 

possível dizer que este movimento pode se configurar como uma iniciativa de declarar 

explicitamente o conhecimento como valor e crença em XCOM.  

A XCOM procura, também, converter todo este conhecimento pessoal, ainda 

tácito, em conhecimento organizacional explicito através de um programa de sucessão 

planejada. Neste sentido já iniciaram um projeto de job rotation entre os engenheiros de 

sua subsidiária que detêm a expertise em satélite.     

Pode-se concluir que ficou evidenciada a relação do imaginário 

organizacional e a dimensão tácita do conhecimento nas organizações. No caso de 

XCOM, a ausência de uma intenção organizacional em torno do compromisso coletivo 

com a criação do conhecimento, de forma claramente explicitada como visão, valor e 

crença justificada pela alta direção, deixa de potencializar o terreno fértil existente para 

a inovação, face o compromisso espontâneo demonstrado por seus colaboradores em 

torno da identificação que fazem com a imagem, para eles grandiosa de XCOM. 
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6.2. Recomendações  

Seria recomendável pesquisar nas mesmas bases, a percepção dos 

empregados que atuam no Centro de Referência Tecnológica de XCOM, sobre a 

relação do imaginário organizacional com a dimensão tácita da criação do 

conhecimento; 

Foi apontado por alguns participantes desta pesquisa, a utilização pela 

holding da qual XCOM faz parte, da incorporação de novas empresas como 

instrumento para gerar novo conhecimento, na medida que,  por si só, estas propiciam 

o caos criativo, a variedade de requisitos e a redundância. Desta forma, recomenda-se 

aprofundar a pesquisa neste grupo do qual XCOM faz parte ou em outro também de 

segmento intensivo em conhecimento e inovação, buscando identificar como, nestes 

casos, são trabalhados, a favor da criação de novos conhecimentos - a partir de sua 

dimensão tácita - os diferentes imaginários organizacionais e processos de identificação 

indivíduo-organização existentes. 

Ainda como recomendação de pesquisa, sugere-se investigar, no contexto 

atual das organizações, o valor que tem sido atribuído à média gerência como 

mediadora da defasagem entre a visão da empresa, articulada pela alta gerência e a 

realidade examinada pelo pessoal que atua na linha de frente, que faz o sonho 

colocado na visão, acontecer.  
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APÊNDICE A – Relação entre Variáveis da Pesquisa e o Modelo de Criação do Conhecimento de Nonaka e Takeuchi 

 

Fas es  do modelo Variável Descrição da  Variável

I.
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to
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(1)Necess idade de explorar o conhecimento 

tácito, mantido pelos  indivíduos , uma vez que é  

a base da  criação do conhecimento 

organizaciona l.

Estimular o desenvolvimento da confiança  mútua  entre os  indivíduos , através  do comparti lhamento de suas  

emoções , sentimentos , perspectivas  e modelos  menta is .

(2) Intenção Organizaciona l  para criar 

conhecimento

Al ta   e média gerência  estimulando o compromis so coletivo de seus  funcionários  , propondo-lhes   esta  

intenção e enfati zando a  importância  do compromisso com os  va lores  fundamentais  da  empresa .

(3) Campo de Interação/Equipes  auto - 

organizadas/Aprender fazendo, observando

 Criar um campo para que os  indivíduos  possam interagi r uns  com os  outros  através  de diá logos  pessoa is , 

trocando experiências  e s incronizando seus  ri tmos  corpora is  e menta is ; fomentar equipes  auto-organizadas  

em que membros  de vários  departamentos  traba lham juntos  para  a lcançar uma meta  comum; poss i l i tar a  

captação da  essência de habi l idades  através  da  experiência  prática .

(4) Faci l i tação do processo de criação do 

conhecimento pela  socia l i zação

A variedade de requis i tos  dos  membros  de uma equipe auto-organizada, propiciam a  experimentação da  

redundância  de informações  e o comparti lhamento de suas  interpretações  da intenção organizaciona l .

(5) Injeção do caos  criativo pela  gerência

A gerência estabelece metas  desafiadoras  e concede aos  membros  da  equipe a l to grau de autonomia . Equipe 

autônoma como ampl i ficadora  de frontei ras : interage com o ambiente externo, acumula tanto conhecimento 

táci to quanto expl íci to.

(1) Externa l ização: Interação mais  intens iva  entre 

conhecimento táci to e expl íci to

O modelo menta l  tácito comparti lhado no campo de interação é verba l i zado em pa lavras  e frases  e 

cri s ta l izado em concei tos  expl íci tos .

(2) Faci l i tadores  do proces so de convers ão do 

conhecimento táci to para o expl i ci to

 Diá logo contínuo, na  forma de reflexão coletiva ; uti l i zação de metáforas  e ana logias ; concei tos  criados  

cooperativamente  com a  ajuda  da  variedade de requis itos  e da  redundância de  informações; a  flutuação e 

caos  externos  ou internos , a judam a  equipe a mudar sua  forma de pensar.

II
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(1) Conhecimento como crença justi fi cada através  

de crtérios  quanti tativos  e/ou qua l i tativos

A justi fi cação envolve o processo de determinação de que os  concei tos  criados  va lem rea lmente a  pena  para  a  

organização e para  a  sociedade.Incluem cri térios  de custo, margem de lucro e grau de contribuição  para  o 

crescimento da empresa , podem ser tanto quanti tativos  quanto qua l i tativos  e devem estar de acordo com a  

intenção da  empresa , expressa  em termos  de estratégia ou vis ão.

(1) Tangibi l idade do conceito
 Nesta  fase um concei to jus ti fi cado toma  a  forma de a lgo tangível : um processo de desenvovimento de um 

novo produto, uma nova esturutra  organizaciona l .

(2) Combinação  Concei tos  expl íci tos  são transformados  em arquétipos  também expl íci tos .

(3) Reunir habi l idades  técnicas  di ferentes
A cooperação dinâmica  entre vários  departamentos  é fundamenta l: variedade de requis i tos  e redundância de 

informações  faci l i tam esse processo.

(4) Intenção organizaciona l

A vi são, crenças  e  va lores  da  organização funcionam como ferramenta  úti l  para  convergi r vários  tipos  de know-

how  e  tecnologias  exi s tentes  internamente, bem como para  promover a cooperação interpessoal  e 

interdepartamenta l .

(1) Espi ra l  do conhecimento

O novo concei to que foi  criado, justi fi cado e trans formado em modelo, passa  para  um novo ciclo de criação de 

conhecimento em um nível  ontológico diferente, expandindo-se hori zonta l  e verti ca lmente em toda  a  

organização.

(2) Ferti l i zação vertical  e hori zonta l
Para  que esta  fase funcione com eficácia  é ess encia l  que cada  unidade tenha autonomia  para  usar o 

conhecimento desenvolvido em outro lugar, apl i cando-o l i vremente em di ferentes  níveis  e cruzando frontei ras .

(3) Reação ou feedback
Quando a  reação ou feedback dos  cl ientes  a  um concei to ou novo produto pode s igni ficar a incorporação de 

novas  ideias  e o desenvolvimeno de novas  atividades  de desenvolvimento.

(4) Flutuação interna
O frequente rodízio de pessoa l , faci l i tará  a  trans ferência  do conhecimento, bem como a  redundância  de 

informações  e a  variedade de requis itos .

(5) Intenção organizaciona l
O Imaginário organizaciona l  agindo como um mecanismo de controle determinando se o conhecimento deve 

ou não s er trans ferido dentro da  empresa .
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Fonte Apêndice A: elaboração própria 
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APÊNDICE B – Variáveis da Pesquisa e o Modelo de Criação do Conhecimento de Nonaka e Takeuchi – Frases relacionadas para coleta de dados 

 

Fa ses  do modelo Va riá vel Frases  evocadoras  relaciona das

I.
 C
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m
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to

 d
o
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to

 
T
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ci
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(1)Necess idade de explora r o conhecimento 

táci to, mantido pelos  indivíduos , uma vez que é   

a  base da criaçã o do conhecimento 

organizacional .

1.Observo que o es tímulo a o desenvolvimento da  confiança mútua entre os funcionários na empresa  é...  

2.Trabalhando aqui eu s into que posso...          

(2) Intenção Orga nizaciona l  para  criar 

conhecimento

3)Para busca r o compromisso coletivo com a criaçã o do conhecimento e valores fundamentais  da empresa, a  

a l ta  e média  gerência ....4) O que forta lece meu compromisso com a  empresa  é.....5) Os  valores, crença s ,idea is  

da  empresa  com os  quais  me identi fi co são...6) Es tou na orga niza ção porque... 7) Se  pudesse descrever a  

personal ida de da empresa, di ria  que suas  caracterís ticas  principais  são...

(3) Campo de Interação/Equipes  auto - 

organizada s/Aprender fazendo, observando

8)Sinto que o  ambiente pa ra diá logos  pessoais , troca de experiências  pa ra captação de habi l idades   através  

da  prá tica  e  observação .......

(4) Faci l i taçã o do processo de criação do 

conhecimento pela  socia l i za ção 9)Aqui   na empresa, o tra balho em equipes  multi funcionais  com objetivo comum é uma prática.....

(5) Injeção do ca os  cria tivo pela  gerência
10)Posso dizer que o esta belecimento de meta s desa fia doras  pelas  gerência s e a  concessão de autonomia  às  

equipes ....

(1) Externa l izaçã o: Interação ma is  intens iva  entre 

conhecimento tá ci to e  expl íci to

11) O a rmazena mento e a cesso ao conhecimento  necessá rio aos  emprega dos  para o desenvolvimento dos  

negócios  da empresa...   

(2) Faci l i tadores  do processo de conversão do 

conhecimento tá ci to para o expl ici to

12)Os  fatores  que faci l i tam a conversão do conhecimento individual (tácito) em conhecimento organizacional ...                 

13)Os  fatores  que di fi cul tam a  conversã o do conhecimento individua l(táci to) em conhecimento 

organizacional ...

(1) Tangibi l idade do concei to 15) Um exemplo concreto de novo concei to cria do cooperativa mente e incorpora do na minha área......

(2) Combinação 16)Novas  práticas  incorporada s , normalmente sã o comparti lhadas  na empresa a tra vés  de ......

(3) Reunir ha bi l idades  técnicas  di ferentes 17)Na  cria ção de novos  conhecimentos na empresa, a  coopera ção dinâ mica entre vários  depa rta mentos  .... 

(4) Intenção organizacional
18)Visando convergir vários  tipos  de know-how  e tecnologia s exis tentes  internamente e  promover a  

cooperação interpessoal  e interdepa rta mental , a  empresa.....

19) Em relação às  prá ticas  da empresa focada s  na  criação do conhecimento orga nizaciuonal  e sua di fusão 

intera tiva  no a mbiente interno, posso dizer que…

21) Para mobi l i zar empresas  a fi l ia das , cl ientes , fornecedores , concorrentes  e  outra s  empresa s externas  à  

empresa  em torno do conhecimento que ela  cria , vi sando precipi tar nova série de inovações , veri fi co que…

(2) Ferti l i zaçã o vertica l  e horizonta l
22)Quanto a  autonomia  de cada unidade para usar o conhecimento desenvolvido, em outra  unidade, 

apl icando-o em di ferentes  níveis , percebo que........

(3) Rea ção ou feedback 20)Na  empresa  a  reação ou  feedback dos  cl ientes  a  um concei to ou novo produto pode s igni ficar..... 

(4) Flutuação interna 23)A uti l i zação,pela  empresa, do rodízio de pessoal  para faci l i tar a  transferência  do conhecimento......

(5) Intenção organizacional
24)Na  determinaçã o do conhecimento que deve ou não ser tra ns ferido dentro da  empresa , o pa pel  das  crenças  

e va lores  organizacionais .......
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14)Os  cri térios  usa dos  para jus ti fi car que um novo  concei to seja  incorporado na  equipe ou na organizaçã o.....
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(1) Conhecimento como crença justi fi ca da através 

de cri térios  quanti ta tivos  e/ou qua l ita tivos

(1) Espi ra l  do conhecimento

 

 
Fonte Apêndice B: elaboração própria 


