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Não sei se a vida é curta ou longa para nós,  

mas sei que nada do que vivemos tem sentido,  

se não tocarmos o coração das pessoas. 

  

Muitas vezes basta ser: colo que acolhe, braço que envolve,  

palavra que conforta, silêncio que respeita,  

alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia,  

desejo que sacia, amor que promove. 

  

E isso não é coisa de outro mundo,  

é o que dá sentido à vida.  

É o que faz com que ela não seja nem curta,  

nem longa demais, mas que seja intensa,  

verdadeira, pura enquanto durar.  

 

Feliz aquele que transfere o que sabe  

e aprende o que ensina. 

 

Cora Coralina 

(1983) 
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RESUMO 

 

 

O objetivo central deste trabalho foi estudar a tipologia do papel do trabalhador do 

conhecimento. Com base teórica na literatura voltada a conhecimento e gestão de 

conhecimento orientada a processos dos estudos de Hädrich (2008) e Reinhardt et al. (2011), 

este estudo abordou a dinâmica das atividades realizadas pelos trabalhadores do conhecimento 

durante as suas rotinas de trabalho e os principais processos típicos do conhecimento 

articulados as atividades destes profissionais com o apoio das TICs. Participaram da pesquisa 

42 pesquisadores e docentes atuantes em centros de ensino e institutos de pesquisas 

brasileiros na área de biotecnologia e de ciência da computação. A análise dos dados mediante 

o uso de método quantitativo descritivo demonstrou que o papel mais importante para os 

respondentes foi o de Recuperador, e o processo de conhecimento típico o de Aquisição. Os 

resultados possibilitaram a compreensão do comportamento diferenciado do papel por gênero 

e por área de atuação. Os usuários são intensivos da TICs para suas rotinas, mas a interação 

com o ambiente em rede ainda é pequena. O resultado geral do estudo reforça boa aderência 

da tipologia e destaca o uso desse instrumento beneficia organizações na melhor alocação dos 

trabalhadores do conhecimento para alcance de resultados intangíveis importantes em seus 

projetos estratégicos 

 

 

Palavras-chave: tipologia, trabalhador do conhecimento, capital baseado em conhecimento, 

TICs 
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ABSTRACT 

 

 

The main objective of this work was to study the typology of the role of the knowledge 

worker. Theoretical basis of literature devoted to knowledge and knowledge management 

process-oriented studies of Hädrich (2008) and Reinhardt et al. (2011), this study sought to 

address the dynamics of activities carried out by the knowledge workers during their work 

routines and the main processes typical of the articulated knowledge of those professional 

activities with the support of the (ICT).42 researchers participated in the research and 

teaching staff engaged in university and research institutes in biotechnology and computer 

science. Data analysis using quantitative descriptive method has shown that the most 

important role was the Retriever, and the process of knowledge Acquisition is typical. The 

results enabled the understanding of differentiated by gender role behavior and by area of 

actuation. Users are the ICT-intensive to their routines, but the interaction with the networked 

environment is still small. The overall result of the study reinforces good adhesion of the 

typology and highlights the use of these tool benefits organizations in the best allocation of 

knowledge workers to reach important intangible results in their strategic projects. 

 

 

Keywords: Typology, knowledge worker, knowledge-based capital, ICT 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A sociedade do conhecimento está cada vez mais estruturada, colaborativa e 

interativa, promovendo mudanças rápidas no ambiente econômico global. E, 

consequentemente, as transformações econômicas geram mudanças na gestão das 

organizações, impactando a organização do trabalho e a atuação do trabalhador.  

Com o conhecimento tornando-se, cada vez mais, a força motora da economia 

global, o capital intelectual acaba se tornando um dos focos centrais de preocupação das 

empresas. E, nesse cenário, no qual estruturas organizacionais estão em transformação, 

buscam-se novos métodos de geração de valor no negócio e novas formas de competir. 

A existência de uma tipologia do trabalhador do conhecimento pode colaborar para 

melhor redefinição de atividades e processos, impactando os resultados dos negócios. 

Este estudo tem o objetivo de conhecer a dinâmica das atividades realizadas pelos 

trabalhadores do conhecimento nos centros de ensino e área de pesquisa e desenvolvimento 

durante suas rotinas de trabalho. E, também, visa verificar os processos do conhecimento 

articulados e as atividades destes trabalhadores que promovam ações típicas do conhecimento 

esperadas pelas organizações.  

Neste capítulo, apresenta-se a contextualização e formulação do problema de 

pesquisa e abordagem metodológica utilizada, bem como a organização dos capítulos deste 

estudo. 

 

 

1.1. Contextualização 

 

O capital baseado em conhecimento nos impõe uma série de desafios para o século 

XXI. É justamente o conhecimento, a base da formação do indivíduo, que traz o crescimento 

das organizações e promove o desenvolvimento social.  

As crises econômicas globais e as constantes inovações tecnológicas tornaram o 

agente produtivo da década de 1950 em trabalhador do conhecimento. É esse trabalhador que 

transforma e promove melhorias em produtos e processos pela sua capacidade de abstração e 

inovação (REICH, 1991).  
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O papel do conhecimento na economia ocupou grande relevância com o advento das 

tecnologias de informação e comunicação, como a Internet, transformando-o em commodity. 

O aumento de conectividade entre os povos levou o conhecimento aos quatro cantos do 

planeta. Contudo, passados quase 25 anos, já se buscam alternativas para o impacto social, 

como substituição da força de trabalho humano pela inteligência artificial, robotização, efeitos 

da padronização das atividades produtivas. 

Nota-se pela literatura existente que ainda não há um conceito universal de quem é o 

“trabalhador do conhecimento”.  

Desde o precursor da terminologia Peter Drucker (1991), o papel do trabalhador do 

conhecimento vem sendo pesquisado em várias áreas do conhecimento, como ciências sociais 

e tecnológicas, por teóricos e organizações sociais e divulgados em estudos, artigos 

acadêmicos, pesquisas e trabalhos de organizações não governamentais.  

A intangibilidade do conhecimento trouxe à tona a importância do crescimento dos 

setores da economia baseado em conhecimento intensivo, em que esse profissional está 

inserido pela sua capacidade de realizar trabalhos baseados em conhecimento, usando seu 

intelecto e suas habilidades simbólicas no trabalho (ALVENSON, 2003). 

O relatório “Innovation for Growth”, publicado em junho 2013 pela Organization for 

Economic Co-operation and Development (OCDE), traz resultados periódicos anuais sobre a 

mensuração do ativo intangível do capital organizacional, da tecnologia de informação, do 

design e da pesquisa e desenvolvimento, relacionados aos trabalhadores das organizações. 

A maioria dos trabalhos desenvolvidos sobre o conceito trabalhador do 

conhecimento abrange os temas: “trabalho do conhecimento” ou “organização do trabalho do 

conhecimento” e “gestão do conhecimento: processos e tecnologia”. 

O papel do trabalhador do conhecimento na organização leva a academia a repensar 

os paradigmas dos modelos das estruturas organizacionais, as estruturas mais flexíveis, ou em 

rede, que transcendem as barreiras das empresas. Resgatando ainda discussões da perspectiva 

das características da organização ou da perspectiva do conhecimento organizacional ou dos 

indivíduos da organização. 

Na área da gestão do conhecimento (GC), estudos empíricos colocam o trabalhador 

muitas vezes como ator coadjuvante ao priorizar o uso de ferramentas e sistemas de 

tecnologia e comunicação como a solução para identificação, armazenamento, 

compartilhamento, transferência e guarda do conhecimento crítico da organização.  
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Por ser considerado o conhecimento uma commodity, na última década, as 

economias globais vêm monitorando seus resultados através dos processos de inovação e 

desenvolvimento e pesquisa. Essas áreas incorporam processos de gestão de conhecimento ao 

gerir projetos.  

As empresas de conhecimento intensivo são consideradas um ambiente propício para 

os trabalhadores do conhecimento, embora diversos autores acreditem que o trabalhador do 

conhecimento seja um perfil do indivíduo. 

A existência de propostas de tipologia sobre o trabalhador do conhecimento 

demonstra a importância e o reconhecimento da existência do papel do trabalhador do 

conhecimento. 

Talvez a visão diferenciada dos autores de quem é o trabalhador do conhecimento 

dependa muito da perspectiva que se analisa o tema, pelas características de uma profissão, 

competências e habilidades do indivíduo, tipo de organização, ou atores das atividades e 

processos.  

Esta pode ser uma das possibilidades de ainda não haver um consenso sobre quem é 

o trabalhador do conhecimento, mas também pode se a oportunidade da existência de uma 

tipologia para identificação de quem é o trabalhador de conhecimento, qual(is) papel(is) o 

trabalhador do conhecimento assume na sua rotina de trabalho e como colabora com os 

processos de gestão do conhecimento da organização. 

Com essas informações, talvez as organização consigam ter uma melhor gestão do 

conhecimento organizacional e do seu capital intelectual.  

 

 

1.2. Formulação do Problema 

 

Para a formulação do problema, partimos do pressuposto que as organizações 

intensivas em conhecimento necessitam de profissionais para inovação, produção, 

organização e desenvolvimento do mercado: Qual é o papel dos trabalhadores do 

conhecimento nos centros de ensino e laboratórios de pesquisas brasileiros? Quais os 

processos típicos de conhecimento destes profissionais?  
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1.3. Objetivos do Trabalho 

 

O objetivo central deste trabalho é estudar a tipologia do papel do trabalhador do 

conhecimento.  

Para atingir o objetivo central, serão abordados os seguintes objetivos específicos: 

 

1. Identificar os principais papéis do trabalhador do conhecimento no contexto dos 

centros de pesquisa e laboratórios de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D); 

2. Compreender os principais processos típicos do conhecimento articulados às 

atividades destes profissionais; 

3. Compreender os instrumentos de tecnologia de informação e comunicação (TIC) 

que apoiam as atividades e os processos dos profissionais em sua rede de pesquisa.  

 

 

1.4. Estrutura Metodológica 

 

A pesquisa bibliográfica realizada sustenta a teoria utilizada na construção da base 

conceitual existente e é fundamentada na literatura. A pesquisa baseia-se em um estudo 

exploratório e descritivo com o uso de base de dados primários 

Para a captura dos dados primários, Young e Lundberg (apud PESSOA, 1998) 

recomenda a construção de um questionário de pesquisa em blocos temáticos obedecendo a 

uma ordem lógica na elaboração das perguntas. O questionário elaborado para este estudo foi 

composto por:  

 

Parte 1: Dados demográficos do respondente  

Parte 2: Perguntas sobre o objeto da pesquisa, distribuídas em grupos de perguntas: 

 

 Grupo 1: busca compreender qual o(s) papel(is) do trabalhador do conhecimento 

através das suas rotinas.  

 Grupo 2: busca relacionar os papéis aos processos do conhecimento: criação, 

aquisição, formalização, compartilhamento e aplicação.  

 Grupo 3: busca identificar as TICs utilizadas quando desempenham os processos 

do conhecimento em sua rotina.  
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Parte 3: solicitação de e-mail do respondente, caso este desejar receber os resultados 

do estudo ou responder futuramente uma pesquisa qualitativa. 

 

 

1.5. Relevância e Contribuições 

 

Este trabalho busca incentivar o aumento dos estudos organizacionais investigativos 

com um olhar interdisciplinar, colaborando nas análises dos papéis atribuídos aos 

trabalhadores do conhecimento em suas rotinas de trabalho, nos processos e nos resultados 

alcançados nos diferentes modelos de estrutura das organizações. 

Este estudo pretende, assim, contribuir para o aprofundamento do entendimento do 

papel do trabalhador do conhecimento da ótica de atividades e dos processos que realiza 

naturalmente durante sua rotina, bem colaborar com as discussões atuais sobre gestão de 

conhecimento nas organizações, despertando novos olhares para empresas, governo e a 

sociedade sobre novas formas de organizações de trabalho do conhecimento no século XXI. 

 

 

1.6. Organização da Dissertação 

 

Organizou-se o trabalho em seis capítulos, incluindo-se este. O primeiro capítulo 

abrange breve introdução ao tema de estudo proposto, seguido pela formulação do problema 

de pesquisa e objetivos do trabalho. Apresenta a relevância e as contribuições ao tema e a 

metodologia utilizada na pesquisa prática. 

O segundo capítulo traz a justificativa teórica e é dividido em três tópicos. O 

primeiro trata sobre a economia baseada em conhecimento, apresentando breve histórico 

sobre o surgimento da era do conhecimento e da importância dos ativos intangíveis na 

economia do século XXI, bem como as principais teorias sobre processos de criação do 

conhecimento e sua terminologia. No segundo tópico, explora-se a organização do trabalho do 

conhecimento, apresentando diferentes tipos de organizações. Nesse tópico, o trabalho do 

conhecimento demanda de diferentes tipos de atividade dos trabalhadores do conhecimento e 

do apoio de diferentes tecnologias de informação e comunicação voltadas à gestão do 

conhecimento. No terceiro tópico, resgata-se a visão da Teoria da Atividade com foco nas 

organizações e sua influência nas tendências atuais da socialização do trabalho. 
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O terceiro capítulo abrange o modelo da tipologia estudada e a proposta de 

adequação dos processos típicos do conhecimento baseados no modelo apresentado. 

O quarto capítulo traz os procedimentos metodológicos que norteiam e delineiam a 

investigação empírica do estudo proposto, a apresentação dos resultados e a análise dos dados 

da pesquisa quantitativa com uma visão geral das fases para consecução deste estudo. 

As considerações finais são apresentadas no quinto capítulo, incluindo as limitações 

para esta pesquisa e sugestões para pesquisas futuras. 
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2. PERSPECTIVAS DO CONHECIMENTO: ECONOMIA, TRABALHO E 

TRABALHADORES. 

 

 

O conhecimento é considerado uma moeda forte e valiosa para toda a sociedade, pelo 

seu valor mensurável e pelo importante papel da cognição humana na economia baseada em 

do conhecimento. 

No dia a dia da vida corporativa, o conhecimento é ingrediente fundamental na 

engrenagem das atividades dos trabalhadores nas organizações. É o insumo das constantes 

inovações tecnológicas e das adaptações que ocorrem em momentos de crises econômicas e 

de mudanças de estratégias organizacionais. 

Neste capítulo, é apresentado o referencial teórico utilizado nessa pesquisa, para 

compreender as perspectivas do conhecimento para a sociedade, o trabalho e perfil dos 

trabalhadores, contextualizando a relevância do aprofundamento do entendimento da tipologia 

do papel do trabalhador do conhecimento para uma economia que busca resultados baseados 

em ativos intangíveis, como o capital intelectual. 

Primeiramente, identificam-se, na literatura existente sobre os assuntos propostos 

neste estudo, as perspectivas do conhecimento e sua importância para a evolução tecnológica 

e econômica, da organização do trabalho e dos trabalhadores. Em seguida, apresenta-se uma 

série de informações estatísticas como forma de tangibilização do conhecimento para as 

organizações e sociedades. E, finalmente, abordam-se teorias e métodos referenciando as 

bases de gestão do conhecimento e que circundam as organizações intensivas em 

conhecimento representadas pelo trabalhador do conhecimento, processos e TICs.  

 

 

2.1. A Economia baseada em Conhecimento 

 

O conceito de economia do conhecimento surgiu na década de 1950 para explicitar a 

importância da força de trabalho produtiva baseada no conhecimento humano, com o uso das 

suas habilidade e aptidões. Conforme Bell (1973), esta era a característica central da produção 

de riqueza na sociedade pós-industrial.  

Cooke e Leydesdorff (2006) acreditam que Marshall (1890) e Shumpeter (1911) 

foram os precursores desse contexto. Marshall (1890), pela visão de que o conhecimento era 
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um potente motor da produção, sendo seus agentes o homem e a natureza; e Shumpeter 

(1911) por defender a importância das “novas combinações de conhecimento” para a 

existência de inovação e empreendedorismo na economia.  

O termo “economia baseada no conhecimento” traz aspectos estruturais provenientes 

das inovações tecnológicas na produção, na organização e no mercado.  

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, os processos produtivos passaram, 

crescentemente, a depender de atividades baseadas em conhecimento.  

Esse fato deve-se às inovações tecnológicas e ao incremento no fluxo comercial 

mundial, culminando com a globalização dos mercados, na busca de demanda e 

comercialização de produtos além das fronteiras do país de origem (LUNDVALL, 1997). 

Fritz Macchulp (1962) corroborou com a comunidade científica sobre o trabalho e o 

capital humano ao publicar o primeiro estudo sobre o assunto na comunidade científica.  

Macchulp (1962) identificou, primeiramente, os setores com forte concentração do 

trabalho do conhecimento e, sequencialmente, mapeou a produção e a distribuição dos setores 

na economia americana.  

Esse estudo elencou seis principais setores na produção do conhecimento: educação, 

P&D, criação artística, meios de comunicação, serviços de informação e tecnologias de 

informação (PYÖRIÄ, 2005; COOKE e LEYDESDORFF, 2006). 

O surgimento e a evolução da tecnologia favoreceram o desenvolvimento e o 

crescimento econômico do mundo capitalista no século XX. Reich (1991) defendia a 

necessidade do investimento na formação de trabalhadores do conhecimento.  

O desenvolvimento de novas competências, como a solução de problemas que 

surgiriam com a nova economia do século XXI, foi necessário para a evolução da tecnologia 

de informação e comunicação.  

As principais economias mundiais passaram a monitorar a economia baseada no 

conhecimento, mediante estudos relacionados às suas características. (Quadro 1) 
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Quadro 1: Características da economia baseada no conhecimento 

Necessidade de investimento maior em ativo intangível e menor em ativo tangível e recursos 

naturais. 

Formação de cadeias de valor globalizadas e integradas. 

Intensificação do uso da tecnologia de informação e comunicação. 

Crescimento dos setores da economia baseado em conhecimento intensivo. 

Maior valor agregado em bens e serviços. 

Investimento em pesquisa e desenvolvimento e inovação. 

Aumento nos padrões de ensino, nas habilidades e competências humanas. 

Fonte: Dryden, J. (2007). 

  

 

Com o objetivo de potencializar a transferência e compartilhamento do 

conhecimento tácito do trabalhador do conhecimento em busca da inovação, as organizações 

foram impulsionadas a codificarem o conhecimento e investirem em capacitação profissional.  

Segundo Miranda (2005), “a codificação é uma mudança de natureza, uma mudança 

de estatuto ontológico, que se opera quando se passa dos estados linguísticos iniciais ao 

estado prático de um código, uma gramática pelo trabalho de codificação” (MIRANDA, 2005, 

p. 105).  

 

 

2.1.1. Conhecimento: Ativo Intangível e Commodity 

 

Em 1996, a Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 

incentivou os países-membros a utilizarem a codificação do conhecimento construída por 

Lundvall e Johnson. (Quadro 2)  

A partir desse relatório da OECD, o conhecimento tornou-se um bem econômico, 

uma mercadoria, por ser facilmente distribuído e disseminado por intermédio da tecnologia e 

por representar valor agregado ao produto comercializado.  
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Quadro 2: Codificação do conhecimento segundo Lundvall e Johnson 

Know – what Caracterizado por fatos, informações; encontra-se em profissões representadas por 

advogados e médicos. Know – why Caracterizado pelo conhecimento científico, dos princípios e leis da natureza; 

encontra-se em profissões representadas por pesquisadores e cientistas. 

Know – how Característica da habilidade ou capacidade de fazer algo, empresário e gestores. 

Know – who Característica de saber o que e quem conhece uma informação relevante e envolve 

relacionamento e compartilhar conhecimento. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

O trabalhador do conhecimento, cada vez, mais ocupa seu papel de importância nas 

organizações, por suas habilidades e competências. Esse trabalhador consegue transformar ou 

promover melhorias em produtos e processos pela sua capacidade de abstração e inovação 

(DRUCKER, 1991; REICH, 1991; DAVENPORT e PRUSAC, 1998; CORTADA, 1998; 

HORIBE, 1999). 

A tangibilização do conhecimento promoveu uma série de discussões sobre as 

formas de medição e avaliação de resultados dos ativos intangíveis. 

Esse fato facilitou o monitoramento e acompanhamento do impacto na produtividade 

e de resultados financeiros em um país, região, organização e indivíduo tem sido foco de 

estudos em busca da construção de uma economia baseada em conhecimento. (SVEIBY, 

2001).  

Segundo estudos realizados por Corrado e Hao (2013), a economia baseada em 

conhecimento, representada por investimento em ativos intangíveis pela indústria privada 

americana, ultrapassou o investimento em ativos tangíveis a partir de meados da década de 

1980. (Gráfico 1) 
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Gráfico 1: Evolução histórica dos investimentos em ativos intangíveis e tangíveis – segmento 

industrial americano – de 1972 a 2011 

 

Fonte: Corrado, C.A.; Hao; J.X. (2013).   

 

 

Todavia, a crise econômica global, iniciada em 2008, impactou o mercado mundial 

negativamente. A crise afetou o crescimento da dívida pública de vários países e abalou o 

mercado de trabalho e o desenvolvimento econômico global.  

Nesse cenário, pesquisadores da OECD analisaram dados estatísticos sobre inovação, 

capturados constantemente nos diversos países pertencentes à organização, e identificaram 

três questões preocupantes para o desenvolvimento econômico mundial:  

 

1. As empresas estavam inovando sem investirem em áreas de P&D;  

2. A população estava envelhecendo rapidamente; 

3. Os recursos naturais estavam ficando limitados e escassos.  

 

Com o objetivo de buscar novas fontes de crescimento focadas na inovação, a OECD 

direcionou seus esforços em relacionar crescimento econômico com produtividade. Essa nova 

fonte de crescimento foi denominada pela OECD de Capital Baseado no Conhecimento.  

Segundo Corrado, Hulten e Sichel (2005), os ativos do Capital Baseado no 

Conhecimento são classificados em três grupos: informações computadorizadas, propriedade 

inovadora e competência econômica. (Quadro 3)  

 

 

https://www.conference-board.org/topics/publicationdetail.cfm?publicationid=2696%20
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Quadro 3: Tipos e classificação do capital baseado no conhecimento 

Tipos de ativos Resultados futuros obtidos no investimento no ativo 

Informações computadorizadas 

Software 

Eficiência do processo de melhoria, capacidade de expandir o 

processo inovação mais rapidamente e melhorar a integração 

vertical e horizontal. 

Databases 

Melhor entendimento da demanda do consumidor e aumento da 

capacidade de adaptar produtos e serviços customizados. 

Integração vertical e horizontal otimizada. 

Propriedade Inovadora 

Pesquisa & Desenvolvimento 
Novos produtos, serviços e processos e melhorias de qualidade 

para os já existentes. Novas tecnologias. 

Explorações minerais 
Informações para localizar e acessar novas entradas de recursos 

– possivelmente de baixo custo – para futura exploração. 

Direitos autorais e ativos 

criativos 

Artísticos originais, desenhos e outros ativos criativos para 

futuro licenciamento, reprodução ou desempenho. Difusão de 

invenções e métodos inovadores. 

Desenvolvimento de novos 

produtos em serviços 

financeiros 

Mercados de capitais mais acessíveis. Assimetria na redução da 

informação e monitoramento de custos. 

Novos projetos de arquitetura e 

engenharia 

Novos projetos para construção futura. Melhorias de qualidade 

de produtos e serviços, novos designs e processos aprimorados. 

Competências econômicas 

Anúncio de construção de 

marca 

Melhoria na confiança do consumidor, permitindo inovação, 

market share crescente e comunicação de qualidade. 

Pesquisa de mercado 
Melhor compreensão das necessidades específicas dos 

consumidores e a capacidade de adaptar produtos e serviços. 

Formação dos trabalhadores Capacidade de melhoria da produção e níveis de habilidade. 

Consultoria de gestão 
Aquisição externa de melhoria na tomada de decisões e 

processos de negócios. 

Próprio investimento 

organizacional 

Melhoria interna nos processos de tomada de decisão e 

processos de negócios. 

Fonte: Tradução própria. Corrado, Hulten, Sichel (2005). 
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Em cada um dos grupos identificam-se os possíveis resultados futuros ao investir em 

cada um dos ativos. Em relação às competências econômicas, os autores reforçam a 

necessidade da formação dos trabalhadores para a capacidade de melhoria da produção e 

níveis de habilidades.  

O relatório da OCDE 2013 “Innovation for Growth” mostra que Dinamarca, Estados 

Unidos, Finlândia, França, Grã-Bretanha e Holanda foram os países que mais investiram em 

capital baseado no conhecimento, ou seja, em ativo intangível nos setores da economia 

investigadas no ano base de 2010. (Gráfico 2). 

 

 

Gráfico 2: Investimento em capital tangível e capital baseado no conhecimento – ano-base 

2010 – (valor percentual dos setores da economia) 

 

Fonte: Tradução e adaptação própria – OECD Science, Technology and Industry Scoreboard – Innovation for 

Growth (2013). 

 

 

Dutz et al. (2012) aplicaram a metodologia de Corrado et al. (2009) para mensurar as 

despesas com ativos intangíveis pelas empresas no Brasil no período de 2000 a 2008. O autor 

identificou que o país investiu em média 4% do PIB, enquanto Estados Unidos, Grã-Bretanha 

e Japão investiram cerca 11% cada no mesmo período. Desse total (4%), 34% foram dirigidos 

às competências econômicas (incluindo marca, treinamento de funcionários e melhorias na 

organização brasileiras).  
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2.1.2. Perfil do Trabalhador do Conhecimento do Futuro 

 

Reich (1991) defendia que o desafio econômico das nações para a competitividade 

global dependia do conhecimento humano, por meio de educação e habilidade, para alavancar 

o potencial de inovação e o desenvolvimento econômico mundial.  

Na interpretação de Reich (1991), a nova economia do século XXI necessitava de 

habilidades de trabalhadores na identificação e solução de problemas, na capacidade de 

customizar produtos e, principalmente, identificar oportunidades de negócio. 

Para uma explosão da vantagem competitiva provida pelo conhecimento 

especializado, mediante agregação de valor ao produto ou serviço, Reich (1991) diagnosticou 

o surgimento de três funções do futuro:  

 

1. serviços rotineiros de produção: representados por grupos grandes de 

trabalhadores, com pouca instrução, e que realizam rotinas repetitivas e padronizadas; 

2. serviços pessoais: representados por grupo pequeno de trabalhadores com 

supervisão direta e com contato direto com o demandante do trabalho, com formação em 

segundo grau e treinamento funcional, e que realizam rotinas simples e repetitivas; 

3. serviços simbólicos analíticos: representados pelos trabalhadores, com formação 

superior e de pós-graduação, e que identificam e solucionam problemas. 

 

Os representantes dos serviços simbólicos analíticos de Reich (1991) caracterizam os 

trabalhadores do conhecimento disponíveis no mercado global, profissionais capazes de 

abstrair, inovar, criar e experimentar continuamente em suas atividades na nova economia do 

conhecimento. 

Em 1996, a OECD divulgou o primeiro relatório reconhecendo a importância 

crescente da economia baseada em conhecimento, destacando o papel do capital intelectual e 

da tecnologia como molas propulsoras da produtividade.  

A necessidade por profissionais preparados, competentes, com habilidades 

adequadas para exercerem as suas atividades, além de engajados com a cultura e missão da 

organização, continua sendo o grande problema do capital baseado em conhecimento. 

Segundo o McKinsey Global Institute (2011), os Estados Unidos tem um grande 

desafio em elevar a habilidade dos gestores em tomar decisões baseadas na análise de grande 
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volume de dados, referenciando a informações computadorizadas crescentes no mundo 

globalizado.  

McKinsey identificou necessidade da formulação de políticas públicas no curto prazo 

que favoreçam o enfrentamento da escassez de mão de obra identificada de quase 200 mil 

pessoas com habilidades intensas de análise de dados e de aproximadamente 1, 5 mil gerentes 

tomadores de decisão baseados em dados e analistas da área de dados e big data. 

Segundo Davenport e Patil (2011), capacitar gestores ou identificar analistas capazes 

de trabalhar com grande volume de dados já não é mais suficiente para atender à necessidade 

das empresas. Os autores sugerem que esse cenário proporcionou o surgimento de um novo 

profissional, o cientista de dados.  

Esse profissional recebe essa nomenclatura porque realiza as seguintes atividades 

analíticas: identifica fontes abundantes de dados, combina esses dados com outras fontes de 

dados que estejam incompletas e depuram o resultado obtendo novo conjuntos de dados 

resultantes.  

O cientista de dados é capaz de orientar os executivos e os gerentes de produtos 

sobre implicações dos dados para produtos, processos e decisões. Outras atividades são: criar 

protótipos e ferramentas e, caso necessário, conduzir estudos acadêmicos.  

Estudo realizado pelos pesquisadores Carl Benedikt Frey e Michael A. Osborne 

(2013), da Universidade de Oxford, constatou a probabilidade de 47% das ocupações da força 

de trabalho americano ser automatizada até 2020.  

Esse estudo faz repensar qual será o tipo de trabalho do conhecimento do futuro, 

numa economia na qual o capital é cada vez mais baseado em produtos intangíveis, 

produzidos através do conhecimento humano? 

Segundo os autores, além das profissões relacionadas a transporte, logística e apoio 

administrativo, as atividades realizadas nas áreas de serviços, sendo estas as que mais crescem 

nas últimas décadas nos EUA, tendem a ser fortemente impactadas pela informatização com o 

advento dos robôs. Contudo, essa realidade tecnológica, que demanda baixa qualificação, 

também apresenta uma tendência a “atividades não sensíveis à informatização”.  

Segundo Frey e Osborne (2013), trabalhadores terão que buscar ser criativos e 

desenvolver competências para atividades que exigem inteligência criativa e habilidades 

sociais.  
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2.1.3. A Área de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 

 

O relatório da OECD “Science, Technology and Industry Scoreboard 2013 – 

Innovation for Growth” deu início à pesquisa do Capital Baseado em Conhecimento 

relacionado aos trabalhadores das organizações em 2012. Um dos objetivos desse relatório foi 

mensurar o ativo intangível do capital organizacional, da tecnologia de informação, do design, 

e da pesquisa e desenvolvimento.  

Foram selecionadas informações da base de ocupação da força de trabalho americano 

(United States Occupational Information Network (O*NET) Database) para identificar os 

profissionais com a formação dos ativos identificados.  

Além da verificação das tarefas correspondentes, as habilidades aplicadas e o nível 

de conhecimento no assunto, foram relacionados às categorias que ocupavam mais de um tipo 

de capital baseado em conhecimento. 

Na maioria dos países analisados, foi identificado que os recursos humanos, 

trabalhadores, representam entre 13% a 28% do total de empregos das economias da OCDE, e 

que fazem parte dos ativos do capital baseado em conhecimento.  

Segundo o relatório da OCDE, desse total apurado, entre 30% a 54% contribui a 

mais de um tipo de capital baseado em conhecimento.  

A principal combinação de tarefas identificadas foi a de P&D e Informação 

Computadorizada, com 30 a 50% dos trabalhadores. (Gráfico 3) 
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Gráfico 3: Capital baseado em conhecimento relacionado ao trabalhador Ano-base 2012 

 

Fonte: Tradução e adaptação própria - OECD Science, Technology and Industry Scoreboard – Innovation for 

Growth (2013) 

 

 

Comparativamente, nas estatísticas da OECD, entre 2001 e 2011, ocorreu aumento 

do número de empregos dos pesquisadores individuais e atuantes nas áreas de P&D com 

dedicação integral de trabalho, em vários países do mundo. (Gráfico 4) 

 

 

Gráfico 4: Percentual de profissional na P&D do total de trabalhadores de tempo integral nos 

países (2011) 

 

Fonte: OECD, Main Science and Technology Indicators Database, www.oecd.org/sti/msti.htm, June 2013. 
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A maioria dos países que investe em P&D, empresas e universidades, tem vínculo 

empregatício com os pesquisadores. Em 2011, as empresa privada nos países da Coréia, 

Japão, Áustria, China, Dinamarca e Suécia empregaram 60% dos pesquisadores com 

dedicação integral. (Gráfico 5) 

 

 

Gráfico 5: Pesquisador por setor de trabalho (2011) – percentual do total de pesquisador com 

dedicação integral em países selecionados pela OCDE 

 

Fonte: OECD, Research and Development Statistics Database, www.oecd.org/sti/rds, June 2013. 

 

 

Enquanto, no Brasil, o destino dos pesquisadores vem crescendo ano a ano nas 

universidades e, chega, no máximo, em 20% nas empresas. Presidente da Financiadora de 

Estudos e Projetos (Finep), Glauco Arbix (2013), declarou, em audiência no seminário 

patrocinado pela CCT do Senado Federal Brasileiro, que “são basicamente as estatais, como 

Petrobras e Eletrobrás, ou as antigas estatais, como Embraer, Vale e as empresas de 

telecomunicações, que mais fazem investimento em inovação tecnológica no Brasil” 1. 

Segundo dados divulgados em 11/2013 pelo Ministério de Ciência e Tecnologia do 

Brasil, durante o período de 2000 a 2010, o número de pesquisadores com dedicação de 

tempo integral aumentou de 68 mil para 195 mil nas universidades, representando 286% de 

acréscimo da força de trabalho nos centros de pesquisa, enquanto nas empresas privadas o 

número de 55 mil, mesmo com algum aumento em 2005, continua com no mesmo patamar de 

recursos humanos em 2000. (Gráfico 6) 

                                                           
1 <http://www.senado.gov.br/NOTICIAS/JORNAL/EMDISCUSSAO/inovacao/investimento-inovacao-

tecnologica-finep-pesquisadores-brasil.aspx>. 
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Gráfico 6: Percentual do total de pesquisadores e pessoal de apoio envolvido em P&D no 

Brasil por setor de atividade – 2000 a 2010 

 

Fonte: Elaboração própria. Ministério da Ciência e Tecnologia Disponível (2014) 

 

 

2.1.4. As Perspectivas do Conhecimento 

 

Credita-se a Frederick August von Hayek, prêmio Nobel em Ciências Econômicas 

em 1974, o primeiro estudo a citar a importância do conhecimento individual para a evolução 

do conhecimento científico e tecnológico. 

Venzin e Roos (1998) destacaram três perspectivas epistemológicas para o 

conhecimento nas organizações no âmbito da estratégia: cognitiva, conectiva e autopoética. 

A primeira epistemologia, a cognitiva, refere-se ao conhecimento obtido de forma 

objetiva pela organização através da realidade do mundo exterior, e transportado para dentro 

da organização para ser desenvolvido através do processamento da entrada de dados de 

acordo com regras “universais”.  

Busca-se com esse processo antecipar a forma do futuro, gerar alternativas para 

efetivamente operar e implementar novos planos, e assim atuar rapidamente e com eficiência 

(VENZIN e ROOS, 1998). Fundamentos dessa teoria são abordados em pesquisas sobre 

inteligência artificial (MINSKY, 1988; SIMON, 1993 e NEWELL,1995). 

Segundo Venzin e Roos (1998), a segunda perspectiva, a conectiva, refere-se ao 

conhecimento que não se caracteriza por uma organização representada por um único corpo, e 
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sim por redes conectadas e auto-organizadas por relacionamentos de indivíduos, por 

especialistas orientados para a resolução de problemas. O conhecimento é interdependente em 

rede de componentes interconectados.  

Na epistemologia conexionista, o conhecimento organizacional é um estado de 

sistemas interconectados por: competências dos indivíduos, princípios organizacionais e 

relações entre indivíduos e grupos, como por exemplo, a teoria da firma baseada em 

conhecimento (ZANDER e KOGUT, 1995) e as comunidades de prática (WENGER, 

McDERMOTT e SNYDER, 2002). 

E, concluindo, a terceira epistemologia, a autopoética, é caracterizada pelas teorias 

da árvore do conhecimento (MATURANA e VARELA, 2001) e da espiral do conhecimento 

(NONAKA e TAKEUCHI, 1995), referenciando que o conhecimento é o resultado da 

transformação de informação pelo indivíduo, com base em suas experiências e observações.  

A organização é um organismo vivo e cada indivíduo tem de criar seu próprio 

conhecimento através da experiência. Assim, o conhecimento é interativo e auto e retro 

construído continuamente em processos de adequação e adaptação de uma espiral, 

transformando-o de tácito em explícito. 

Partindo de outro ponto de vista, é possível analisar o processo da criação do 

conhecimento através dos fatores psicológicos dos processos de aprendizagem individual, 

processo criativo individual e conhecimento tácito e intuição.  

Terra (2010) defende que o indivíduo é a “mola propulsora da geração de 

conhecimentos e geração de valor nas empresas. A organização deve estimular a motivação 

intrínseca, o estabelecimento de contatos pessoais, a análise de diferentes perspectivas, a 

abertura para a efetiva comunicação e para o aprendizado através de experiências, tentativas e 

erros individuais”. O autor agrupa os principais modelos do processo de aprendizagem 

individual mediante as teorias desenvolvidas na área da psicologia. (Quadro 4) 

Outra forma de analisar a capacidade humana de aprender é analisar o contexto do 

conhecimento tácito, implícito ou mesmo da percepção de cada indivíduo tornando esse 

conhecimento em habilidade pessoal.  
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Quadro 4: Principais modelos de processo de aprendizagem individual na visão de Terra 

(2010) 

Modelo behaviorista ou 

comportamentalista 

O ser humano é condicionado a um processo de estímulo e 

resposta ou ação e reação comportamental (Pavlov, Skinner e 

Simon). 

Modelo cognitivo 

O aprendizado ocorre com base em insights e da compreensão das 

relações lógicas entre meios e fins e entre causa e efeito, a 

exemplo da teoria de Gestalt, que enfatiza os processos mentais na 

descoberta do conhecimento (Bruner, Piaget, Vygotsky e 

Ausubel). 

Modelo de 

aprendizagem 

experiencial 

O aprendizado é um processo e não um produto, uma vez que o 

indivíduo interage com o meio ambiente através da troca de 

experiência, observação e reflexão, e mediante um processo de 

tensão e conflito estimulando a revisando dos conceitos 

apreendidos e gerando novos conhecimentos (Dewey, Lewin e 

Kolb). 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Deve-se a Michaek Polanyi (1967) o aprofundamento do entendimento científico do 

conhecimento tácito quando afirmou que “We can know more than we can tell”. Polanyi 

baseou-se no contexto de que o indivíduo adquire conhecimento ao longo da sua vida através 

da experiência, vivência, informações e imagens, e que a forma como este o armazena e/ou 

utiliza o torna habilidoso.  

Mitzenberg (1989) incorpora, na escola de administração organizacional, a discussão 

sobre o conhecimento tácito no nível da gestão das empresas, ressaltando que o gerente utiliza 

seu conhecimento implícito, sua intuição, na tomada de decisões no dia a dia das 

organizações. 

Nonaka e Takeushi (1995) são precursores de um modelo de criação do 

conhecimento baseado em característica cultural ocidental, um modelo de baseado no círculo 

virtuoso da interação na síntese do conhecimento tácito e explícito, conhecimento como “a 

espiral do conhecimento” 

O comprometimento pessoal e os vários processos de conversão entre o 

conhecimento implícito e o explícito fazem parte do processo que envolve desde o indivíduo 

até o grupo, a organização e o ambiente.  
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A espiral do conhecimento é construída atendendo, sequencialmente, a quatro etapas: 

 

1) Etapa I – Inicia do tácito para o tácito, ou seja, mediante a observação humana, a 

imitação das atividades e a realização de ações na prática (nesse estágio, o conhecimento é 

individual, baseado na experimentação e de difícil verbalização).  

 

2) Etapa II – Em seguida, o processo passa de tácito para explícito; quando o 

conhecimento adquirido no processo anterior é compartilhado com o grupo (é necessária uma 

série de interações para que a transmissão ocorra efetivamente).  

 

3) Etapa III – O próximo passo ocorre quando o processo passa de explícito para 

explícito, sendo o conhecimento sintetizado em informação para toda a empresa (nessa etapa, 

o conhecimento passa a ser teórico, objetivo e codificado, por palavras, fórmulas e imagens).  

 

4) Etapa IV – Em seguida, para o conhecimento compartilhado ser interiorizado e 

amplificado, inicia-se um movimento de modificação desse conhecimento como uma espiral 

de modo que, mediante a interação, o conhecimento se propague continuamente.  

 

Com a espiral do conhecimento estruturada, a empresa conseguirá ampliar a sua 

atuação do ambiente interno para o externo, propiciando a criação do conhecimento 

organizacional, inovação; e externalizar o processo para o seu macroambiente. 

Blackler (1995) identificou na literatura autores que compartilhavam do mesmo 

entendimento sobre a perspectiva do conhecimento na visão do indivíduo e propôs uma 

terminologia para os tipos de conhecimento.  

A motivação de Blackler (1995) levou-o a pesquisar onde se encontra o 

conhecimento do indivíduo: em seu cérebro, em seu corpo, em suas rotinas, em seus diálogos 

ou no seu simbolismo, resultando na terminologia dos cinco tipos de conhecimentos (Quadro 

5). 
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Quadro 5: Terminologia dos cinco tipos de conhecimento de Blackler (1995) 

Conhecimento embrained (cérebro) – relacionado à técnica, 

habilidade cognitiva, capacidade de desenvolvimento e entendimento 

de sistemas complexos, insights e visões compartilhadas. 

Ryles (1949),  

James (1950), 

Fiol and Lyles 

(1985) e  

Senge (1990). 

Conhecimento embodied (corpo) – orientado para a ação, 

parcialmente explicitada, na solução in loco de um problema técnico, 

no conhecimento tácito do sistema operacional de uma máquina. 

Ryles (1949),  

James (1950),  

Zuboff (1988), 

Scribner’s (1966) e 

Hirschhorn’s (1984). 

Conhecimento encultured (diálogo) – representa os processos de 

socialização e aculturamento que o indivíduo compreende 

tacitamente sobre um sistema ou organização, uso de novas metáforas 

e linguagem do grupo que cria conhecimento. 

Barrett (1988) e 

Nonaka (1995). 

Conhecimento encoded (símbolo) – refere-se à informação 

transmitida mediante sinais e símbolos, contida em manuais ou em 

formato eletrônico. 

Brow’s (1991). 

Conhecimento embedded (rotina) – representa uma rotina 

sistematizada; são habilidades, conhecimentos e capacidades que 

permitem ao trabalhador realizar uma tarefa “sem pensar” ao utilizar 

tecnologia, regras, procedimentos formais e rotinas emergenciais, 

mais conhecidos como competências organizacionais. 

Prahalad and Hamel 

(1990). 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

2.2.  A Organização do Trabalho do Conhecimento 

 

O conhecimento é ingrediente fundamental na engrenagem da vida das organizações 

e da sociedade. É o insumo das constantes inovações tecnológicas e das adaptações que 

ocorrem em momentos de crises econômicas e de mudanças de estratégias organizacionais, 

através do trabalho do conhecimento. 

As estruturas organizacionais sofrem com mudanças contingencias, alterando seu 

design, expandindo ou enxugando o quadro de profissionais, produtos e serviços. 
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Segundo Blackler (1995), para cada tipo de conhecimento (embrained, embodied, 

encoded, encultured, embedded), existe um trabalho do conhecimento típico na organização.  

Algumas organizações dão mais ênfase em determinado tipo de conhecimento 

preocupando-se, primeiramente, em problemas rotineiros e, depois, em situações complexas 

ou identificadas recentemente. O mesmo ocorre no esforço dos trabalhadores.  

Existem empresas preocupadas, inicialmente, com novos problemas e dependentes 

de contribuições individuais para solucioná-los, enquanto outras organizações necessitam de 

contribuições coletivas para encontrarem a solução mais adequada para o problema. 

A partir da terminologia dos cinco tipos de conhecimento, Blackler (1995) propôs 

uma matriz para cada trabalho do conhecimento, tendo como base tipos e organizações de 

conhecimento. (Figura 1)  

 

 

Figura 1: Tipos e Organizações de Conhecimento na Perspectiva de Blackler (1995) 

 

Fonte: Tradução própria. Adaptado de Blackler (1995, p.130) 

 

 

A matriz de Blackler (1995) classifica quatro tipos de organizações: 

 

1. Organização baseada em competências – Caracterizada pela dependência de 

conhecimento embodied. O pensamento de Drucker (1991) exemplifica esse conceito ao 

relacionar o trabalhador do conhecimento e sua importância com a sua competência, obtida 
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por meio de treinamentos e capacitações. A capacidade do trabalhador do conhecimento 

transforma e/ou promove melhorias em produtos e processos, com base no conhecimento 

embodied (corpo).  

2. Organização baseadas em analista simbólico – Caracterizada pela dependência 

do conhecimento embrained. Reich (1991) ressaltou a importância do desenvolvimento de 

habilidades e conhecimentos especializados dos trabalhadores para atender a competitividade 

global, bem como a habilidade do pensamento cognitivo e complexo, caracterizado pelo 

conhecimento embrained, representada pelo perfil do trabalhador mais centrado, técnico e 

individualizado na resolução dos problemas.  

3. Organização baseada em conhecimento organizacional – Caracterizada pela 

dependência do conhecimento embedded. Sveiby e Lloyd (1987) introduziram o conceito 

“conhecimento organizacional” e definiram que “o esforço do conhecimento é coletivo”. Os 

trabalhadores criam valor para a organização por meio de bens de produção tangíveis e 

intangíveis. Esses autores destacaram a necessidade do controle, das regras e das métricas 

para acompanhar os resultados da organização.  

4. Organização baseada em conhecimento intensivo – Caracterizada pela 

dependência do conhecimento encultured. Alvenson (1995) enfatizou a relevância do papel 

do trabalhador especialista no ambiente de trabalho para fortalecer a cultura organizacional 

em uma organização com foco em conhecimento intensivo, ressaltando que a linguagem do 

grupo pode criar o conhecimento coletivamente. 

 

Em sua matriz, Blackler (1995) não incorporou a terminologia do conhecimento 

encoded. Os avanços na tecnologia de informação colaboraram para a criação de diferentes 

formas de codificação da informação. Esse fato facilitou a transmissão do conhecimento 

encoded para quaisquer dos quatro quadrantes da matriz.  

Finalmente, os quadrantes foram separados por uma linha tênue, por exemplo, as 

características do conhecimento individual embodied não limitam a sua existência nesse 

quadrante. Este pode ser transposto para o conhecimento individual embrained e o 

conhecimento coletivo encultured. 

Os estudos de Blackler (1995) não focaram o contexto da commoditização. Para o 

autor, indivíduos e organizações são muito mais do que trabalhadores do conhecimento ou 

organizações do conhecimento, eles representam os “conhecedores” (BLACKLER, 1995, 

p.1026).  
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Na visão de Maier e Remus (2003), a GC deve ser orientada para processos do 

conhecimento adequados as atividades desenvolvidas pelos indivíduos e apoiado pelas TICs.  

A definição das atividades e funções dos indivíduos que atuam com conhecimento, 

bem como os recursos será detalhada antes da seleção das ferramentas de GC e, em seguida, 

combinada aos processos do conhecimento.  

Após essa definição, realiza-se a integração do design dos processos do 

conhecimento humano com a tecnologia. Esse aspecto diminui a distância que existe entre as 

abordagens de que a GC deve ser apoiada pela tecnologia ou pelo indivíduo.  

Além disso, Maier e Remus (2003) acreditam que não há tarefa separada e que esta 

pode realçar atividades existentes no processo de negócios. As tarefas de GC devem existir no 

âmbito da gestão dos processos da organização. (Figura 2) 

 

  

Figura 2: Principais pontos do processo orientado às iniciativas de GC 

 

Fonte: Tradução e adaptação própria, baseada em Maier & Remus (2003, p 68). 

 

 

A Figura 2 apresenta duas formas de iniciar processos orientados a GC:  

 

(1) Refere-se à iniciativa de uma unidade de uma empresa ou de um responsável por 

um projeto ou pela gestão de processos (GP) que, após implementar a GC, pode expandir essa 

iniciativa para outras áreas da organização;  
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(2) Refere-se a projetos de GC com foco intenso em organizações intensivas em 

conhecimento, como por exemplo, implantação de sistemas de gestão do conhecimento (SGC) 

para apoiar um ou mais processos da organização. 

 

A Figura 2 também destaca: (3) Sistemas e Instrumentos; e (04) Ciclo de vida do 

conhecimento. 

 

Maier e Remus (2003) identificaram uma série de lacunas em cinco dimensões da 

organização – perspectiva, estratégia, organização, instrumentos e sistemas, e fatores 

econômicos – que influenciam a GC, após analisarem autores que avaliaram estratégias de 

GC voltadas à tecnologia ou ao indivíduo, como estratégia, sem considerarem a gestão do 

conhecimento orientada ao processo. 

Por exemplo, na dimensão estratégia, a empresa deveria promover a visibilidade do 

conhecimento, o aprimoramento do acesso e o uso do conhecimento existente – tácito e 

explícito – e o investimento em inovação e mudança de cultura.  

Para a avaliação da dimensão organizacional, Maier e Remus (2003) levaram em 

consideração três aspectos da estrutura – papel, tarefa e cultura – identificando os seguintes 

pontos: 

 

1. Em relação ao papel: necessidade da existência de parceiros e stakeholders do 

conhecimento, coordenador de GC, especialista por conteúdo, responsável/gestor do processo 

da gestão do conhecimento. Essa conclusão deve-se às seguintes constatações: 

 

a) GC orientada à tecnologia: demanda de autor, base de conhecimento, 

administrador e “corretor de conhecimento”. 

b) GC orientada ao indivíduo: demanda de trabalhador do conhecimento, 

especialista, mentor, gestor da rede, gestor da comunidade e moderador. 

 

2. Em relação à tarefa: mapeamento do conhecimento através do elemento 

conhecimento e de pessoas, desenvolvendo perfis e portais de conhecimento e, ainda, 

personalizando a base de conhecimento organizacional. Essa conclusão deve-se às seguintes 

constatações: 
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a) GC orientada à tecnologia: necessário armazenamento, divulgação, distribuição, 

refinação, exclusão/arquivamento do conhecimento, além da aquisição de conhecimento 

externo.  

b) GC orientada ao indivíduo: criação de comunidades, documentação das 

habilidades e expertises, organização de eventos para compartilhamento do conhecimento. 

 

3. Em relação à cultura: sociotécnico (analisando a organização como um ambiente 

sistêmico, que inclui as variáveis básicas e independentes: atividade, tecnologia, pessoas e 

estrutura, para a mudança organizacional); e discursivo (por meio de raciocínio dedutivo). 

Essa conclusão deve-se às seguintes constatações: 

a) GC orientada à tecnologia: sistema organizacional social predominado por 

técnicos (tecnocrata). 

b) GC orientada ao indivíduo: sociocultural, ambiente sistêmico baseado na 

interação entre os indivíduos e o grupo. 

 

Finalmente, para que as lacunas existentes entre as duas abordagens – tecnologia e 

indivíduo – diminuam e ocorra tanto a integração como a interatividade no processo, é de 

suma importância a adaptação do modelo de comunicação ao fluxo de conhecimento da 

organização para dar sustentação ao processo de conhecimento (MAIER e REMUS, 2003). 

 

 

2.2.1. Tecnologias de Informação e Comunicação voltadas a Gestão do 

Conhecimento 

 

O uso de tecnologia e o acesso a computador potencializam o trabalhador do 

conhecimento e sua capacidade de interagir e realizar os processos do conhecimento.  

A socialização do conhecimento pelo trabalhador, por meio de um ferramental 

disponível em uma comunidade em rede, beneficia a construção de conhecimento mais 

consciente e colaborativo.  

O trabalho intensivo, com suporte da tecnologia de informação, facilita organizar 

base de dados, trabalhar documentos, fazer cálculos, organizar informação, relacionar-se com 

as equipes (envio e processamento de e-mail), entre outras atividades para a execução da 

tarefa.  
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Bechina e Ribière (2009) consideram emergente a discussão sobre o papel dos 

softwares sociais para que a gestão do conhecimento torne a ser considerada estratégica nas 

organizações.  

Na opinião dos autores, as barreiras dos trabalhadores na adoção dos processos da 

gestão do conhecimento, bem como no compartilhamento, estão desanimando os gestores 

ainda que reconheçam a importância do tema. 

 Com o objetivo de posicionar as ferramentas utilizadas em dados e informações 

manuseadas da corporação, e artefatos do conhecimento, Ribière (2009b) construiu um 

quadro com as diferentes tecnologias de GC, tendo como base os tipos de informação e 

artefatos do conhecimento. (Figura 3) 

Os artefatos do conhecimento são evidências da existência de um conhecimento 

documentado. 

O termo artefato do conhecimento no ambiente corporativo tem sido utilizado na 

gestão de projetos. Uma das atividades é registrar em documentos, criados no formato 

colaborativo, uma série de artefatos de conhecimento pela comunidade do projeto.  

Esses artefatos são criados em vários formatos e disponibilizados em vários recursos 

como: artigos, manuais, procedimentos, relatórios, white papers e disponibilizados em wikis e 

portais colaborativos.  

É importante contar com um artefato central que apresente todos os artefatos 

disponíveis sobre a coleção de artefatos criados, contendo uma codificação para facilitar a 

localização de cada um.  

 

1. Banco de dados (Database – Datahouse – ERP) – ferramenta utilizada para gestão 

de informações estruturadas (sistema de gestão de banco de dados, BI, Help Desk). 

2. Ferramentas de busca (Search Engines) – utilizadas para apoiar informações 

estruturadas e não estruturadas, na busca e na manipulação de dados e documentos em 

repositórios. Disponíveis em portais, via taxonomia, ontologia e sistemas semânticos.  

3. Workflows – documentos, apresentações, e-mails, conteúdos da Web utilizados 

para explicitar informações. Segundo Bechina e Ribière (2009), as organizações focam em 

informações estruturadas, entretanto existem muitos artefatos do conhecimento contidos em 

relatórios, procedimentos, briefings (melhores práticas ou Lições Aprendidas) que não são 

facilmente localizados pelos sistemas de gestão da informação da organização. 
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4. Segurança da Informação – ambiente utilizado para proteger as informações e o 

capital intelectual organizacional. 

5. Ferramentas que apoiam os artefatos do conhecimento explícitos e artefatos do 

conhecimento tácito nas informações não estruturadas (exemplos: sistemas de e-learning, 

colaboração, inovação e criatividade, áudio e vídeo clip). 

6. Sistemas que apoiam os artefatos do conhecimento explícitos e artefatos do 

conhecimento tácito nas informações estruturadas e não estruturadas (exemplos: Groupware). 

 

 

Figura 3: As diferentes tecnologias de GC baseadas nos tipos de informação e artefatos do 

conhecimento 

 

Fonte: Adaptação própria  (Ribière, 2009b). 

 

 

7. Ferramentas utilizadas para apoiar os artefatos do conhecimento em informações 

não estruturadas. Nesse quadro, os artefatos do conhecimento representam o capital 

intelectual da empresa (exemplos: sociometria, páginas amarelas corporativas). 

8. Ferramentas que apoiam a transferência/flow ou conhecimento tácito individual 

(exemplo: comunidades de prática on-line com o uso das mensagens instantâneas, 

conferências via vídeo-áudio-web conferência e Voice IP). 
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9. Atividades em que o conhecimento pode ser transferido sem o uso da tecnologia 

reforçando a importância da interatividade e socialização da atividade (exemplo: tutoria, 

storytelling, mentoria, after action reviews (AAR), water cooler discussions). 

10. Ferramentas utilizadas para busca, visualização e automação da localização da 

informação na Internet, representada pela nuvem, “cloud” (12). 

11. Ferramentas da Web 2.0: blogs (publicações editoriais independentes), wikis 

(compartilhamento do conhecimento), social networking, marking tagging (marcação do 

conteúdo), mashups interligados (APIs ou provedores de conteúdo).  

 

Práticas como Lições Aprendidas e sistemas ágeis de recuperação de informação 

colaboram na dinâmica da resolução de problemas e na dinâmica das atividades dos 

trabalhadores do conhecimento que atuam em organizações baseadas em conhecimento 

intensivo. 

Spanhol e Santos (2009) identificaram seis TICs que reúnem aplicações 

importantes em gestão de conhecimento para a área de gerenciamento de projetos de uma 

empresa: 

 

1. Softwares de gerenciamento de projetos: utilizados para controle dos projetos, 

acompanhamento das atividades, suporte na documentação de todas as áreas do 

conhecimento, nos avisos de prazos e tarefas para a equipe.  

2. Gerenciamento eletrônico de documentos (GED): utilizado para manutenção das 

bases de informação e conhecimento dos projetos, geração de conteúdo necessário para a GC 

com a indicação de temporalidade, categorização de documentos, controle de acesso, etc. 

3. Sistemas de busca da informação: utilizado para recuperar informações através de 

“queries” de forma ágil e segura. 

4. Recurso de áudio, vídeo e teleconferências: utilizado para eliminar distância 

física entre os participantes do projeto através de estruturas ou recursos da Internet.  

5. Ferramentas de apoio – Web: utilizadas para auxiliar “nas transmissões de 

informações, na integração de profissionais e na divulgação de seus produtos e sua imagem 

institucional”, como navegadores (browsers), sites de conteúdo, etc. 

6. Ambientes colaborativos (intranet e extranet): o uso de softwares chamados de 

Groupware pode ser definido como “o uso apropriado e integrado de um conjunto de 

ferramentas e de tecnologias da informação e comunicações de modo a desenvolver o 

networking interno e externo nas organizações”.  
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2.2.2.  O Uso das TICs nas Organizações Brasileiras 

 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga a pesquisa anual, 

desde 2010, sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nas Empresas 

Brasileiras. A pesquisa tem o objetivo de identificar informações sobre o uso das estações de 

trabalho, os computadores e da Internet, durante a realização das atividades nas organizações. 

O relatório final foi divulgado em 2012 e apresentou informações relevantes sobre o uso das 

tecnologias voltadas a gestão do conhecimento. 

As atividades selecionadas da pesquisa foram indústria, comércio, informações e 

comunicação e outros serviços, e os dados coletados foram analisados em dois grupos de 

empresas: microempresas (2,8 milhões) com 1 ou mais pessoas ocupadas nas atividades 

selecionadas e empresas (420 mil) com 10 ou mais pessoas ocupadas nas atividades 

selecionadas. 

A pesquisa utilizou uma classificação para analisar os softwares utilizados na 

empresa: 

 

1. Softwares prontos para uso (ou de prateleira): apresenta funções principais já pré-

definidas pelo fabricante: exemplos Microsoft Office, Photoshop, Avast antivírus etc.; 

2. Software livre: programa disponível na Internet que permite aos usuários os 

direitos de executar, estudar o código por ser aberto. Exemplos: Mozilla Firefox, Linux, 

BrOffice;  

3. Software desenvolvido pela própria empresa: criado primordialmente pelos 

funcionários da própria empresa. 

E, ainda, utilizou o mesmo critério, uma classificação, para analisar a finalidade do 

software que os trabalhadores utilizavam em suas atividades como: 

a) Gestão comercial (compra, venda, estoque, fornecedores);  

b) Gestão de recursos humanos (folha de pagamento, treinamento, ensino a distância);  

c) Gestão financeira, contábil ou fiscal;  

d) Gestão do conhecimento, Business Inteligence (BI);  

e) Gestão eletrônica de documentos (GED);  

f) Gestão integrada (ERP);  

g) Automação industrial ou robótica;  

h) Desenvolvimento de produtos ou serviços (CAD, CAM, CASE);  

i) Aplicações multimídia, gráficos e geoprocessamento;  
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j) Outros. 

 

Os resultados obtidos nesta pesquisa mostram quase unanimidade na 

disponibilização de softwares prontos para uso nos computadores. E, em relação aos 

softwares utilizados pelos trabalhadores, é possível identificar que as empresas disponibilizam 

TICs voltadas à gestão do conhecimento, mesmo que agrupadas com sistemas dedicados a 

Bussines Inteligence.  

 

 

Gráfico 7:  Softwares utilizados pelas empresas com 10 ou mais pessoas ocupadas por faixas 

de pessoal ocupado, segundo as finalidades dos softwares – Brasil – 2010 

 

Fonte: IBGE. Diretoria de Pesquisa, Coordenação de Indústria, Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de 

Informação e Comunicação nas Empresas, 2010 

 

 

Informações relevantes sobre as atividades realizadas na Internet pelas empresas 

pesquisadas: 

 

a) Microempresa: enviar e receber e-mails é uma prática quase que universalizada 

para quem tem acesso à Internet, alcançando 98,7% das microempresas. Além do e-mail, a 

busca de informações sobre bens e serviços (77,9%) e a realização de pagamentos e consultas 

bancárias on-line (65,5%) foram os usos mais apontados pelas microempresas, enquanto o 

treinamento e qualificação de funcionários (7,9%) e o fornecimento de produtos on-line 

(5,1%) foram os menos indicados. 
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b) Empresa: 47,5% informou possuir página ou portal na Internet em dezembro de 

2010. Entre as empresas de maior porte, 72,1% tinha disponível, em sua página de Internet, o 

serviço de reclamação ou sugestão de clientes, e 72,0%, o serviço de consulta a 

produtos/serviços ou listas de preços. Os mais significativos foram receber e enviar e-mails 

(99,0%), buscar informações de bens e serviços (84,2%), e fazer pagamentos e consultas 

bancárias on-line (80,3%); enquanto os menos utilizados foram treinamento e qualificação 

dos empregados (12,8%), e fornecimento de produtos on-line (9,9%).  

 

Em relação a capacitação dos trabalhados o relatório  apresentou que o ambiente 

econômico cada vez mais competitivo, demanda de qualificação profissional do trabalhador 

para aumentar o grau de eficiência das empresas nas rotinas que necessitem do uso de 

habilidades em TIC. Entretanto as microempresas que utilizaram computador e/ou Internet, 

apenas 19,4% ofereceu algum tipo de treinamento a seus funcionários. Normalmente os 

treinamentos oferecidos são para o desenvolvimento de habilidades básicas em TI com 76,6% 

e em seguida, outros treinamentos, especialmente em gestão de software com 38,7%. ( 

Gráfico 8 ) 
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Gráfico 8 - Treinamentos proporcionados pelas microempresas Brasil - 2010 

 

Fonte: IBGE. Diretoria de Pesquisa, Coordenação de Indústria, Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de 

Informação e Comunicação nas Empresas, 2010 

 

 

2.2.3.Tipos de Atividades do Trabalhador do Conhecimento 

 

Prusac e Davenport (1998, p. 29) defendem que o conhecimento circula na 

organização, “intercambiado, comprado, descoberto, gerado e aplicado ao trabalho”.  

Os autores comparam esse processo a um mercado no qual existem compradores e 

vendedores de conhecimento, que tendem a romper ou ignorar hierarquias das empresas ao 

compartilharem conhecimento.  

Os compradores de conhecimento seguem as redes possuidoras de conhecimento e 

não uma arquitetura estruturada hierarquicamente. 

Nesse ambiente, existe uma rede conectada formalmente, em que o trabalhador 

possui uma posição na hierarquia; e a escolaridade (técnico ou especialista) é um dos 

caminhos de acessibilidade ao conhecimento.  

E, ainda, nesse mesmo ambiente, existe uma rede informal, conectada pela confiança 

entre os trabalhadores, a dinâmica do trabalho, a comunidade de práticas – grupos auto-

organizados – devido às mesmas práticas realizadas ou interesses compartilhados ou ainda 

interesses em comum (PRUSAC e DAVENPORT, 1998). 

Em 1999, a empresa Accenture divulgou estudo, aos seus clientes e mercado 

corporativo, propondo um modelo de tipos de trabalho para as organizações.  

5,10%

6,80%

38,70%

76,60%

Dominio de ambientes de
desenvolvimento/linguagens

Obtenção de certificação

Outros tipos de treinamento

Desenvolvimento habilidades básicas em TI
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O processo proposto colaborou para a construção de estratégias voltadas à gestão do 

conhecimento impactando a criação de valor ao negócio (DONOGHUE, HARRIS e 

WEITZMAN, 1999). 

Anos mais tarde, Davenport (2005) resgatou esse modelo, adaptando-o para 

explicitar os tipos das atividades dos trabalhadores do conhecimento. (Figura 4)  

Segundo Davenport, “nem todos os trabalhadores do conhecimento são iguais, e há 

diferenças importantes nas orientações dos processos entre os diferentes tipos de trabalho e 

trabalhadores do conhecimento” (Davenport, 2005, p. 60).  

Os processos do conhecimento podem ser: sequenciais (por exemplo, uma atividade 

depende de atividade anterior ou posterior) ou não sequencias (variar de acordo com o grau de 

recorrência de tarefas específica – baixa repetição ou alta repetição).  

Em relação ao grau de contribuição necessária ao desempenho do trabalhador do 

conhecimento, os processos ainda demandam diferentes formas de análise de dados e, até 

mesmo, de avaliações de resultados. 

 

 

Figura 4: Uma estrutura de classificação para os processos com uso intensivo em 

conhecimento 

 

Fonte: Davenport (2005) – Baseado em Source Accenture Analyzes (p. 25). 
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Na concepção do autor, os tipos de trabalho são agrupados em: 

 

a) Trabalho de transação: fácil de ser estruturado em processos, pela característica 

de repetição e dependência. 

b) Trabalho colaborativo: difícil de ser estruturado em processos, por ser mais 

interativo, necessidade de colaboração e adequação do trabalhador aos processos propostos 

pela gestão. 

c) Trabalho integrado: razoavelmente estruturado e tende a ter processos mais 

complexos. 

d) Trabalho expert: normalmente desestruturados pela dificuldade dos trabalhadores 

em adotar processos e pela característica das especialidades do trabalho. 

 

A segmentação dos processos do modelo de trabalho é identificada por Davenport 

(2005) nas categorias: descobrir, criar, compilar, distribuir ou aplicar conhecimento. 

Entretanto, o autor sugere utilizar apenas três etapas para simplificar o processo, incorporando 

as diferentes intervenções junto aos ocupantes dos cargos durante o processo. 

Os três processos são: criação – que nem sempre pode ser uma atividade estruturada, 

repetitiva ou mensurada, mas pode ser orientada; distribuição ou 

compartilhamento/transferência – atividade não estruturada, mas que pode ser facilmente 

executada, proporcionando melhorias na circulação do conhecimento na organização; e 

aplicação – atividade que demanda processos de reutilização do conhecimento formalizado. 

Alvenson (2004) buscou identificar forma mais assertiva de caracterizar uma 

organização intensiva em conhecimento em termos da natureza do trabalho e da forma de 

gestão e organização. O autor listou sete características relevantes que devem ser observadas: 

 

1. Indivíduo altamente qualificado que realiza trabalho baseado em conhecimento, 

usando intelecto e habilidades simbólicas no trabalho. 

2. Elevado grau de autonomia minimizando a hierarquia organizacional. 

3. Formas organizacionais adaptáveis – ad hoc. 

4. Extensiva comunicação na coordenação e solução de problemas. 

5. Serviços de cliente idiossincrático 

6. Assimetria de informação e poder (muitas vezes favorecendo o profissional com 

o cliente). 
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7. Avaliação da qualidade subjetiva e incerta. 

 

Em razão dessas características, Alvenson (2004) destacou dois grupos para 

representar organizações intensivas em conhecimento: profissionais da área de serviços 

(consultoria, agências de publicidade, bancos de investimento, entre outros) e profissionais da 

área de pesquisa e desenvolvimento (centros de pesquisa de biotecnologia, high tech, 

engenharia de software, entre outros).  

Existem diferentes abordagens na literatura para a organização do trabalho do 

conhecimento. Entretanto, na última década, estudos revelam tendência para organizações 

com design flexível, com foco em práticas e atividades com multipapéis, ultrapassando os 

relacionamentos e as barreiras da organização, com estruturas sociais e cooperativas, em redes 

(CASTELLS, 2000; PYÖRIÄ, 2005; BLACKLER 2006; HÄDRICH, 2008). 

Pyöriä (2005) defende que novos processos de trabalho não residem na padronização 

das atividades, e sim nas ações sociais coletivas, em que o indivíduo é flexível, atua de forma 

cooperativa interdisciplinar e aprende rapidamente. (Quadro 6) 

 

 

Quadro 6: Características do trabalho do conhecimento – Pyöriä (2005) 

Educação Necessita extensiva formação educacional e contínuo aprendizado on the job. 

Habilidade Baseada em transferência e compartilhamento de conhecimento. 

Natureza do 

Trabalho 

Baixo nível de padronização, envolvendo trabalho com conhecimento abstrato e 

simbólico (por exemplo: design e planejamento de processos de produção). 

Organização 
Equipes autogerenciáveis, práticas de trabalho e tarefa, conhecimento como o 

primeiro fator de produtividade. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

A natureza das tarefas de trabalho não estruturada e organizacionalmente 

contingencial descrita por Pyöriä (2005) ainda destaca que o trabalho do conhecimento: 

 

a) Não inclui apenas trabalhadores profissionais, e sim trabalhadores que possuem 

habilidades que são transferidas de mestres para aprendizes. 
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b) O trabalhador do conhecimento aprende enquanto pratica em comunidades, e a 

forma compartilhada de pensar passa de implícita para explícita, mediante normas e 

regulamentos, por exemplo. 

c) O trabalhador do conhecimento necessita da combinação do conhecimento 

teórico e do interpessoal por conta da natureza abstrata do conhecimento, devido às 

organizações intensivas em conhecimento. 

d) O ciclo de surgimento das novas tecnologias está cada vez mais curto, fazendo 

com que o especialista interaja continuamente em seu ambiente de trabalho e com os demais 

trabalhadores, usando uma linguagem comum, melhorando a comunicação. 

e) O trabalhador do conhecimento necessita de vasto conhecimento formal, 

complexo e abstrato para a realização do trabalho informativo, além de alto nível de 

criatividade e habilidades intelectuais. 

 

 

2.2.4. O Trabalho do Conhecimento na Visão de Hädrich (2008) 

 

Hädrich (2008) propõe um modelo de sistema de gestão de conhecimento que integra 

o trabalho do conhecimento. Nesse sistema, o trabalhador do conhecimento pode ou tem 

como mudar de uma função de negócio orientada para outra, devido a uma situação prevista 

ou inesperada que ocorra na organização.  

Seguidor de Blackler e Maier, Hädrich (2008) busca ressaltar a relevância do 

entendimento do contexto do conhecimento, como ele determina o seu processamento, 

interpretando as ações de um ator. Para Hädrich (2008 apud STEHR 1994), é mais apropriado 

tratar o conhecimento como um processo de reprodução e não de transferência no sentido 

absoluto e objetivo.  

O conhecimento é organizado e acumulado mediante observações que são 

incorporadas através de experiências, comunicação ou inferência, em que um ator individual 

ou organizacional usou para interpretar situações e gerar atividades, comportamento ou 

soluções. Os atores são as pessoas físicas e entidades organizacionais ou sociais, tais como 

grupos, equipes ou comunidades. Esta definição contextualiza, principalmente, que o 

conhecimento não existe fora de um ator. O conhecimento é convertido em informação uma 

vez que é articulado e representado em formas simbólicas e, portanto, precisa ser reconstruída 

pelo seu receptor através da interpretação (HÄDRICH; 2008 apud MAIER; 2004).  
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Entre os termos usados por Hädrich (2008) faz-se necessário destacar os seguintes 

conceitos para este estudo: os meios de comunicação do conhecimento e o trabalho do 

conhecimento. 

Em relação os meios de comunicação, existem três formas inter-relacionadas: 

produto, quando o conhecimento é representado pelo objeto; indivíduo, quando o 

conhecimento é representado pelo ser humano; e processo, quando o conhecimento reside em 

sistemas sociais. E, para o trabalho do conhecimento, três perspectivas: econômica, práticas 

do trabalho e processo laboratorial. 

A perspectiva econômica foca os diferentes trabalhos do conhecimento de outros 

tipos de trabalho; a perspectiva da prática do trabalho fundamenta o que o trabalhador faz 

do que ele sabe, e o conhecimento como um processo ou sistema social; e a perspectiva do 

processo laboratorial busca a formação do trabalhador do conhecimento como uma nova 

classe de trabalhadores (HÄDRICH 2008, apud SCHULTZE, 2003). 

As análises dos temas são realizadas mediante a integração dos conceitos de pesquisa 

e da exploração do conhecimento (Figura 5). Por exemplo, ao analisar a perspectiva 

econômica, é definido o conhecimento necessário demandado pelo produto e destacado o tipo 

de trabalho que deve ser exigido: trabalho com dados ou manuais, ou seja, caracterizado por 

rotinas de trabalho ou trabalho do conhecimento.  
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Figura 5: Perspectiva do Conhecimento e do Trabalho do Conhecimento na Visão de 

Hädrich (2008) 

 
Fonte: Elaboração própria, adaptado de Hädrich (2008). 

 

 

Hädrich (2008) destaca a importância da perspectiva do processo orientado ao 

trabalho do conhecimento e ao aprendizado orientado através da Teoria da Atividade. E, com 

o objetivo de caracterizar o trabalho do conhecimento na organização e seus desafios, destaca 

ainda pontos relevantes sobre as tarefas do trabalho, design (estrutura) da organização, 

suporte da tecnologia de informação e fatores econômicos. (Quadro 7) 
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Quadro 7: Características e desafios do trabalho do conhecimento - Hädrich (2008) 

Grupo Características  

Tarefas do 

trabalho do 

conhecimento 

 É um trabalho criativo que soluciona problemas não estruturados. 

 Envolve aprendizado contínuo. 

 É caracterizado por alto grau de educação em variedade e especialidades. 

 Requer autonomia para decisões. 

 É baseado em habilidades intelectuais e sociais e, também, tem necessidades 

crescentes de treinamento. 

 É fortemente baseado em compartilhamento de conhecimento. 

 Requer mobilidade e tem forte coordenação e cooperação. 

Design da 

organização 

 Necessita forte comunicação e cooperação. 

 Possui estrutura mais fraca e processo menos previsíveis. 

 Caracterizada por atribuições de multipapéis formais e informais. 

 Envolve equipes de trabalho e membros de comunidade. 

 Expande as barreiras da organização. 

Suporte de TI  Lida com dados e informações semiestruturadas. 

 Baseia-se em sistemas como Groupware, CMS e LMS. 

 Necessidade contínua para acessos a networks. 

 Necessidade de suporte para tecnologias móbile. 

Fatores 

econômicos 

 Avaliação ideal deveria ser baseada em ativos e recursos intangíveis, ser 

monitora continuamente, com orientação futura, indicadores, estatísticas sobre 

inovação, descritos em relatórios customizados ao contrário de relatórios 

padrão. 

Fonte: Tradução própria. Table 2. Overview of characteristics of knowledge work by Hädrich, (p. 24). 

 

 

2.2.5. A Teoria da Atividade nas Organizações 

 

A Teoria da Atividade pressupõe uma interação propositiva ou direcionada aos 

objetivos por um sujeito com um objeto, mediante a utilização de uma ferramenta.  

A teoria supõe a internalização e a externalização de processos cognitivos envolvidos 

na atividade, por meio de processos mentais que se concretizam em algum instrumento. Esse 

resultado é proveniente da transformação e do desenvolvimento do processo de uma atividade 

(ENGESTRÖM, 1999).  
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As questões contemporâneas, na teoria dos estudos das organizações, têm 

apresentado a preocupação dos especialistas com a natureza mutável das ocupações, 

tecnologias, divisão de trabalho, relações burocráticas e eficácia das organizações, 

demonstrando que as organizações estão passando por processos de mudança, com modelos e 

novas teorias sobre as estruturas organizacionais (ACKROYD et al. 2005). 

A Teoria da Atividade (Figura 6), de Engeström traz a base teórica de Vygotsky e a 

práxis de Marx:  

 

1 Vygotsky (1920) constituiu um grupo formado de famosos psicólogos e pedagogos 

da antiga URSS, e construiu, no período de 1924 a 1934, a base teórica da psicologia 

histórico-cultural que abrangia temas como: origem e desenvolvimento do psiquismo, 

processos intelectuais, emoções, consciências, atividade, linguagem, desenvolvimento 

humano e aprendizagem. As pesquisas de Vygotsky consideraram que a concepção da 

natureza humana de Marx não é fixa, e sim é continuamente transformada pela atividade 

produtiva através do trabalho manual e intelectual. A. N. Leontiev, um dos pesquisadores, 

liderou estudos posteriores sobre a atividade humana, formulando a Teoria da Atividade, que 

posteriormente foi revisitada e atualizada por Engeström. 

2 As ideias de Marx no livro “O Capital” caracterizaram o caráter cooperativo do 

trabalho: “quando o produto deixa de ser o resultado imediato do produtor individual para 

tornar-se produtor social, comum, de um trabalhador coletivo, isto é, de uma combinação de 

trabalhadores, podendo ser direta ou indireta a participação de cada um deles na manipulação 

do objeto sobre o qual incide o trabalho” (1867, cap. XVI, p.584). 

 

 

A Teoria da Atividade é sustentada por cinco princípios (AVIS, 2009):  

 

1º Princípio – Sistema de atividade: com o objetivo de uma rede e/ou de um objeto, 

o sistema de atividade é coletivamente formulado através da mediação de ferramentas 

culturais e artefatos do conhecimento.  
 

2º Princípio – Divisão do trabalho: em um sistema de atividade, a divisão do 

trabalho gera conflitos e tensões mediante a existência de diferença de posições ocorrida 

durante uma história, mesmo com possibilidades de soluções consensuais durante o caminho. 
 

3º Princípio – História: o tempo transforma o sistema, e as atividades acabam se 

transformando e necessitam de revisão, localizar seus objetos e verificar suas ferramentas. 
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Segundo Engeström, a análise histórica deve direcionar-se para avaliar unidades coletivas e 

gerencias e/ou individuais. 
 

4º Princípio – Contradições: provenientes de tensões internas ou externas ao 

sistema. Quando a contradição ocorre por conta de um novo elemento advindo de fora da 

organização, pode ocorrer um agravamento de uma situação antiga. Muitas vezes estas 

situações geram contradições, conflitos, perturbações, embates, mas também promovem ações 

inovadoras na tentativa de mudar a atividade. 

5º Princípio – Aprendizagem Expansiva e Resolução da Dialética da Contradição: 

surgem do questionamento dos participantes de um sistema de atividade ou conjunto de 

sistema de atividades sobre práticas atuais; normalmente, causam a geração de novos 

conceitos e novas práticas de trabalho. 

 

 

De acordo com Blackler (2006), a Teoria da Atividade de Engeström destaca três 

aspectos importantes para organizações: 

 

 

1. É mais útil priorizar a noção dos objetos de atividade do que os objetivos de uma 

organização. 

A noção “tarefa principal”, segundo o Tavistock Institute, é o termo mais próximo, 

em estudos de organização, do “objeto de atividade” da Teoria da Atividade. A tarefa 

primária da organização deve identificar sua principal tarefa, respondendo às seguintes 

perguntas: o que faz a organização, como está organizada para realizar esse objetivo e qual a 

limitação da dinâmica inconsciente ou a distorção das habilidades dos seus membros para 

realizar o seu trabalho? (BLACKLER, 2006, p. 5). Segundo Miller e Rice (1967), conhecer a 

tarefa primária da organização colabora com a ordenação das múltiplas atividades e a 

identificação dos sistemas a que estas estão vinculadas.  

2. É mais útil trabalhar com a ideia de um sistema de atividade, com núcleo de 

unidades, do que trabalhar com organizações, com unidade central de análise. 

Engeström acredita que são os indivíduos que experimentam dilemas, contradições e 

lacunas de desempenho dos sistemas de atividade. Eles trabalham internamente as soluções 

que são desenvolvidas coletivamente, sem as estruturas tradicionais da organização, bem 

como as atividades distribuídas, muitas vezes sobrepostas e, às vezes, distintas de indivíduos, 

departamentos, organizações, redes e instituições. Na sua perspectiva, as soluções dos 
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problemas são desenvolvidas apenas em ações coletivas com a utilização de artefatos de 

mediação. Quatro pontos de discussão são abordados por Engeström no sistema de atividades:  

 

 

a) Ênfase em práticas: foco na natureza mutável do trabalho, em especial na 

dinâmica das interações fluidas, informais, centrada no objeto. 

b) Relação com a Teoria Institucional: as organizações são vistas como entidades 

sociais, que incorporam crenças e simbologias. 

c) Re-mediação do artefato: ênfase no papel de artefatos, mediando a atividade e o 

desenvolvimento coletivo das ferramentas pelas pessoas, dando novos significados para as 

suas atividades. 

d) Re-mediação da linguística: foco na necessidade de transformar planos em 

práticas. O gerenciamento de projeto requer a combinação de “linguagem paradigmática”, 

“linguagem experiencial” e “narrativas interpretativas”. 

 

 

3. Aplicar pesquisas acadêmicas no mundo real socializando o conhecimento com o 

uso de práticas na organização. O aprendizado coletivo é consequência das ações tomadas 

mediante os princípios de História, Contradição e Aprendizagem Expansiva, que acabam 

levando ideias a situações de inovação e melhorias, mediante práticas e ações coletivas 

através de intervenções e mediações com especialistas, por exemplo, no tema abordado. 

 

As questões relacionadas à gestão do conhecimento nas organizações têm trazido à 

tona a abordagem da Teoria da Atividade como forma de estudar uma organização 

socialmente estruturada, ao invés de limitar os estudos em organizações formais, assumindo 

sua solidez e estrutura duradoura e incorporando a organização de processos no centro da 

gestão (BLAKLER, 2006).  
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Figura 6: Estrutura da Teoria da Atividade 

 

Fonte: Elaboração própria 
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3. O PAPEL DO TRABALHADOR DO CONHECIMENTO, ATIVIDADES E 

PROCESSOS. 

 

 

Neste capítulo, aborda-se inicialmente as características da tipologia do papel do 

Trabalhador do Conhecimento de Reinhard et al. (2011), em que o objeto do conhecimento 

produzido pelo trabalhador utiliza sua capacidade racional no processo de trabalho e por sua 

interação com indivíduos e o ambiente. Faz parte da metodologia aplicada desse estudo o uso 

do questionário elaborado por Reinhard et al. (2011) 

Em seguida, identifica-se a base teórica utilizada por Reinhard et al. (2011) na 

construção da tipologia e agrega-se a base teórica utilizada por Hädrich (2008) para uma 

análise conjunta das atividades/ação do conhecimento utilizado por ambos os autores em seus 

estudos, com o objetivo de identificar similaridades.  

Concluindo, propõem-se cinco processos típicos do conhecimento, com 

argumentação fundamentada na base teórica utilizada, que serão incorporadas nas questões da 

pesquisa aplicada sobre os processos do conhecimento deste estudo.  

 

 

3.1. A Tipologia do Papel do Trabalhador do Conhecimento de Reinhard et al. (2001) 

 

Desde o precursor da terminologia “trabalhador do conhecimento”, Peter Drucker 

(1991), o tema vem sendo pesquisado em várias áreas do conhecimento, como ciências sociais 

e tecnológicas, por teóricos e organizações sociais e divulgados em artigos acadêmicos, 

pesquisas e trabalhos de organizações não governamentais. (CORTADA, 1998; HORIBE, 

1999, DAVENPORT e PRUSAC, 1998; DONOGHUE, HARRIS E WEITZMAN, 1999; 

BECKSTEAD e VINODRAI, 2003; ALVESSON, 2004. DAVENPORT, 2005; PYÖRIÄ, 

2005; MAIER E RENUS, 2005; GEISLER, 2007; HÄDRICH, 2008). 

Muitos desses trabalhos apresentam estudos de caso sobre gestão do conhecimento, 

processos e melhores práticas, e buscam demonstrar que a GC pode agregar valor ao negócio 

da organização.  

Na perspectiva de ação versus reação (conhecimento intensivo versus atividade 

versus execução) Reinhardt et al. (2011) assumem o conceito: os trabalhadores do 
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conhecimento emergem de padrões de ações e interiorizam procedimentos e rotinas nas 

atividades de trabalhos do conhecimento.  

A estruturação de uma tipologia de papéis do trabalhador do conhecimento proposta 

por Reinhardt et al. (2011) surge do resultado de um tripé. (Figura 7) 

 

 

Figura 7: Tripé proposto por Reinhardt et al. (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para identificar quais as atividades relacionadas ao papel do trabalhador do 

conhecimento (Figura 7), Reinhardt et al. (2011) fundamentaram-se nos estudos de Schultze 

(2000a, 2000b); Hädrich (2008); e Kasching et al. (2010, p. 155), definindo que “knowledge 

work is characterized by certain knowledge actions and different roles that knowledge 

workers take on”. 
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Quadro 8: Tipos de papéis e características dos trabalhadores do conhecimento na visão de 

Reinhardt et al. (2011) 
 

Papéis Atividades Autores 

1. Controlador Monitora o desempenho da organização 

baseado em informações de várias fontes. 

Moore e Rugullies (2005) 

Geisler (2007) 

2. Auxiliar Transfere informações para ensinar os 

colegas que passaram por problemas 

recentemente. 

Davenport e Prusak (1998) 

3. Aprendiz Utiliza a informação e as práticas para a 

melhoria das suas habilidades e 

competências pessoais 

Reinhardt et al. (2011) 

4. Linker Associa e combina informações de 

diferentes recursos para gerar novas 

informações. 

Davenport e Prusak (1998) 

Nonaka e Takeushi (1995) 

Moore e Rugullies (2005) 

5. Networker Constrói relações pessoais e/ou 

profissionais com pessoas envolvidas no 

mesmo perfil de trabalho, compartilhando 

informações e oferecendo apoio a sua rede. 

Davenport e Prusak (1998) 

Nonaka e Takeushi (1995) 

Moore e Rugullies (2005) 

6. Organizador Planeja atividades pessoais e da 

organização, por exemplo, lista de tarefas. 

Moore e Rugullies (2005) 

7. Recuperador Pesquisa e coleta informações sobre um 

determinado tópico. 

Snyder-Halpern et al. 

(2001) 

8. Compartilhador Divulga informações em comunidades. Davenport e Prusak (1998) 

Brown et al. (2002) 

Geisler (2007) 

9. Solucionador Identifica ou fornece opções para a 

resolução de um problema. 

Nonaka e Takeushi (1995) 

Moore e Rugullies (2005) 

10. Rastreador Monitora e reage com ações pessoais e 

organizacionais evitando problemas 

futuros. 

Moore e Rugullies (2005) 

Fonte: Elaboração própria. Adaptado de Reinhardt et al. (2011, p.19). 
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O papel de Aprendiz foi incluído por Reinhardt et al. (2011), devido ao seu 

entendimento da importância dada pelo tema atual na discussão acadêmica. Segundo o autor, 

as organizações voltadas à área de tecnologia utilizam a educação continuada para manter o 

trabalhador do conhecimento atualizado.  

O autor acredita que a tipologia do conhecimento colabora para a geração e aplicação 

do conhecimento organizacional pelos seus trabalhadores, além de impactar a produtividade, 

promovendo vantagens competitivas no mercado. 

A definição dos 13 processos típicos do conhecimento esperado identificados para 

cada um dos papéis do trabalhador do conhecimento de Reinhardt et al. (2011) levou em 

consideração as ações que os trabalhadores do conhecimento realizam durantes as suas 

atividades.  

Para Reinhardt et al. (2011) as tarefas realizadas em organizações voltadas ao 

conhecimento intensivo resistem à padronização de atividades por causa de sua natureza 

contingencial. 

 

1. Aquisição: buscar conhecimento, nos meios de informação, com o objetivo de 

desenvolver habilidades, estruturar um projeto ou obter um objeto. 

2. Análise: examinar ou pensar, cuidadosamente, para compreender algo. 

3. Busca de informação: procurar informações sobre tópicos específicos de uma 

forma específica, utilizando sempre uma estrutura de pastas em um sistema ou um sistema de 

recuperação da informação. 

4. Busca de informação especializada: recorrer a um especialista para discutir e 

encontrar soluções para um problema específico. 

5. Organização de informação: organizar informações pessoais e organizacionais. 

6. Monitoração: manter organizado e/ou atualizado tópicos selecionados, por 

exemplo, com base em diferentes tecnologias de informação. 

7. Autoria: criar um texto e/ou uma mídia utilizando um software ou um sistema de 

processamento de texto ou apresentação. 

8. Coautoria: colaborar na criação de um texto e/ou uma mídia utilizando um 

software ou um sistema de processamento de texto ou apresentação. 

9. Disseminação: compartilhar informações ou objetos/conteúdos, sempre sobre 

resultados obtidos no trabalho. 
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10. Aprendizagem formal e informal: adquirir novo conhecimento, habilidade ou 

compreensão durante a execução de uma atividade ou baseado em conteúdo (material) da 

aprendizagem formal. 

11. Feedback: avaliar uma proposta ou o conteúdo da informação. 

12. Networking: interagir com outras pessoas e organizações para troca de 

informações e desenvolvimento de relacionamentos. 

13. Busca de serviços: identificar serviços especializados através da Web, por 

exemplo, serviço de tradução. 

 

 

3.2. Atividades e Processos do Conhecimento  

 

Com base na exposição teórica apresentada até o momento, abordaram-se diferentes 

formas de contextualizar o perfil do trabalhador do conhecimento e o seu papel na 

organização, na sociedade e no mundo globalizado do século XXI. 

Conforme apresentado neste estudo, os autores Hädrich (2008) e Reinhardt et al. 

(2011) realizaram revisão geral teórica para a concepção das atividades/ações que envolvem 

os processos do conhecimento. (Quadro 9) 
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Quadro 9: Visão geral teórica de Hädrich e Reinhardt et al para a análise do atividade/ação 

do conhecimento 

.

 
Fonte: Elaboração própria, adaptada de Hädrich, (2008) e Reinhardt et al. (2011). 
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É importante ressaltar que a fundamentação teórica abordada nos estudos de Hädrich 

(2008) e Reinhardt et al. (2011) levaram em consideração perspectivas sobre atividades e 

ações do conhecimento que tratam o tema na visão do trabalho do conhecimento, com suas 

etapas iniciais, intermediárias e finais. 

Os autores não procuraram destacar processos na criação de patentes ou 

conhecimento estratégico da organização, e sim identificar atividades/ações realizadas pelos 

trabalhadores do conhecimento durante a sua rotina nos processos de gestão do conhecimento. 

Faz-se necessário ressaltar que Hädrich (2008) classificou as ações do conhecimento 

com base em quatro formas de como essa ação é proposta e concretizada e, ainda a agrupou 

por nível individual ou grupo: expressão: autoria (individual) – coautoria (grupo); tradução: 

treinamento (individual) – aquisição (grupo); monitoramento: atualizações (individual) – 

feedback (grupo); e networking: pesquisa avançada (individual) – comunidades (grupo).  

Nesta pesquisa, foram avaliados cinco processos típicos do conhecimento – criação, 

aquisição, formalização, compartilhamento e aplicação, que, mediante critérios descritos 

abaixo, agruparam os processos utilizados por Reinhardt et al. (2011). 

 

1. A pesquisa realizada por Reinhardt et al. (2011) apresentou pouca aderência nas 

atividades de autoria e coautoria no papel do trabalhador. Esse resultado foi inesperado para 

o autor, que considera a importância da Teoria de Criação do Conhecimento de Nonaka e 

Takeushi (1995) e sua relevância nos estudos das organizações.  

 

Este estudo baseou-se na relevância da teoria de Nonaka e Takeushi (1995), muito 

utilizada nas organizações brasileiras (Terra, 2005), e em Davenport (1999), ao conceber a 

criação como o primeiro processo de um trabalho do conhecimento e que nem sempre é uma 

atividade estruturada, repetitiva ou mensurada, mas pode ser orientada. 

 

Considerando os argumentos apresentados, este estudo agrupou os processos de 

autoria e coautoria no processo denominado criação. As principais características desse 

processo, conforme Reinhardt et al. (2011), são criar e/ou colaborar com conteúdo textual 

utilizando aplicativos (por exemplo: sistemas de processamento de texto ou softwares de 

apresentação).  

 

2. A pesquisa aplicada por Reinhardt et al. (2011) obteve 43 respondentes 

procedentes de dois centros de pesquisa e de contatos pessoais dos pesquisadores em 10 

pequenas e médias empresas empreendedoras, além de redes profissionais de grupos 
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dedicados à gestão do conhecimento no Twitter. Os processos análise e busca de informação 

são os mais citados pelos respondentes da pesquisa.  

Com base no contexto teórico dos autores estudados, uma das características básicas 

do trabalhador do conhecimento é a habilidade para solucionar problemas, segundo Reich 

(1991) e Alvenson (2004); e as habilidades intelectuais, segundo Pyöriä (2005) e Hädrich 

(2008). 

 

O agrupamento proposto neste estudo incorporou os processos de análise (examinar 

ou pensar, cuidadosamente, para compreender algo) e busca de informação (procurar 

informações sobre tópicos específicos de uma forma específica, sempre buscando usar 

estrutura de pastas em um sistema ou um sistema de recuperação da informação) no segundo 

processo do estudo, o de aquisição. 

 

Dessa forma, o processo de aquisição compreende ainda as seguintes características: 

 

a) Busca do conhecimento, nos meios de informação, com o objetivo de 

desenvolver habilidades, estruturar um projeto ou obter um objeto. (Hädrich, 2008)  

b) Avaliação, aprimoramento e/ou intermediação do conhecimento mediante uma 

fonte de conhecimento externo. Hädrich (2008) 

c) Coleta de informações com o objetivo consciente de desenvolvimento pessoal de 

habilidades ou de um projeto e, ainda, de conjuntos de ações de conhecimento relevantes. 

Reinhardt et al. (2011)  

d) Agrupa os processos: análise, busca de informação, aquisição. 

 

3. O ato de organizar e monitorar informações resulta no terceiro processo deste 

estudo, a formalização. Publicar o conhecimento é uma atividade genérica da gestão do 

conhecimento utilizada para explicitar o conhecimento de forma estruturada. Para Hädrich 

(2008), após a publicação formalizada, define-se como será divulgada ou compartilhada. 

Nonaka e Takeushi (1995) conceituam, no terceiro quadrante da conversão do conhecimento 

da Teoria da Criação do Conhecimento, o processo de externalização, quando o conhecimento 

passa de explícito para explícito. Nesse momento, o conhecimento sistematizado em 

informação (objetivo, codificado) está pronto para ser distribuído.  

Nesta pesquisa, o processo foi identificado como formalização e agrupa dois 

processos de Reinhardt et al. (2011): organização de informações e monitoramento para 
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toda a empresa (o conhecimento passa a ser teórico, objetivo e codificado, por palavras, 

fórmulas e imagens relativas à organização das informações individuais ou coletivas 

(organizacionais) registrando e/ou mantendo os tópicos selecionados atualizados). 

 

4. Compartilhamento agrupa os processos de disseminação, aprendizagem formal e 

informal e feedback de Reinhardt et al. (2011). Segundo Davenport (2006), não é simples 

analisar o trabalho do conhecimento mediante processos realizados pelos trabalhadores 

devido à maioria das tarefas ser realizada pelas mentes das pessoas, caracterizadas por 

atividades colaborativas e interativas.  

Baseado nos quatro tipos de trabalho do conhecimento, transação, colaborativos, 

integrados, experts, Davenport (2006) propõe um modelo de três etapas do conhecimento que 

requer três processos: criação, distribuição (refere-se ao compartilhamento ou transferência) e 

aplicação (reuso).  

Hädrich (2008) fez uso da etapa de distribuição do conhecimento em seus estudos 

para sustentar seus argumentos nas características do trabalho do conhecimento e na 

importância da tarefa (atividade) baseada em processos de compartilhamento de 

conhecimento, já que no dia a dia, cada vez mais, convive-se com dados e informações 

semiestruturadas. Para o autor, esse ambiente necessita de habilidades intelectuais e sociais, 

com necessidades crescentes baseadas em apoio da tecnologia, como Groupware, LMS e 

CMS. 

Todos os processos típicos do conhecimento utilizam TICs de GC. Os processos de 

compartilhamento são apoiados por TICs de GC para artefatos do conhecimento explícitos e 

artefatos do conhecimento tácito nas informações estruturadas e não estruturadas. Ferramentas 

como a educação a distância e-learning, áudio e vídeo clip disponibilizam conteúdo 

estruturado facilitando o aprendizado (RIBIÈRE, 2009b). E ainda colaboram para o processo 

de compartilhamento e disseminação do conhecimento, bem como facilitam o recebimento de 

feedback da informação disponibilizada. 

 

5. O processo de aplicação ultrapassa as fronteiras da organização, agrupando os 

processos em: busca de informação especializada, busca de serviços e networking 

(REINHARDT et al., 2011). 

 

Nesse processo o uso da tecnologia como suporte ao trabalhador do conhecimento é 

relevante pela necessidade da interação individual ou coletiva ocorrer normalmente através do 
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acesso à Internet, rede social e comunidades. Entretanto, as práticas podem ocorrer em 

processos realizados presencialmente (HÄDRICH, 2008). 

A Teoria da Atividade de Engetron, representada pelo tripé – sujeito, objeto, 

instrumento – (utilizado por Reinhardt et al., 2011 em sua pesquisa qualitativa), demonstra 

que o uso desta teoria provoca a expansão do objeto – processo do conhecimento, da 

aprendizagem do sujeito e uma transformação nas práticas com apoio da tecnologia.  

A interação entre pessoas para a troca de informação, ou o desenvolvimento de 

contatos, propicia a discussão, além de identificar especialistas que colaboram na antecipação 

de ações que evitem problemas futuros (REINHARDT et al., 2011). 

Como exemplificação de novas formas de interação coletiva, citamos a comunidade 

de práticas (CoP) constituída de representantes de empresas associadas: a CoP de Maturidade 

de Processos de Gestão do Conhecimento, criada no início de 2013 pela Sociedade Brasileira 

de Gestão do Conhecimento (SBGC), uma organização sem fins lucrativos, há 14 anos 

difundindo a gestão do conhecimento no Brasil. 

 

O objetivo dessa CoP foi coletar casos brasileiros de gestão do conhecimento e, a 

partir dos participantes, compilar relatórios periódicos com o conjunto de melhores práticas 

para a estruturação e operação da GC nas empresas.  

O relatório da CoP de 2013 apresentou uma visão de ciclos típicos da GC, baseado 

na literatura, com a sucessão de macroprocessos de GC. A comunidade considerou quatro 

ciclos que agrupam as seguintes etapas: 1) identificação, criação e aquisição; 2) registro e 

formalização; 3) disseminação e compartilhamento; e 4) utilização. 

Considerando os argumentos apresentados, os cinco processos típicos do 

conhecimento que foram metodologicamente aplicados na pesquisa deste estudo são descritos 

no Quadro 10.  
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Quadro 10: Cinco Processos Típicos do Conhecimento 

 

Processos típicos 

do conhecimento 
Características 

Criação 

Cria e/ou colabora com conteúdo textual utilizando aplicativos 

(por exemplo: sistemas de processamento de texto ou softwares de 

apresentação). 

Aquisição 

Identifica informações, com o objetivo de desenvolver habilidades 

individuais, projetos corporativos ou obter conhecimento visando 

examinar, refletir sobre algo com cuidado, a fim de compreendê-

lo. Ou ainda, busca informações sobre um tema específico. 

Formalização 
Organiza informações individuais ou coletivas (organizacionais), 

registrando e/ou mantendo os temas selecionados atualizados. 

Compartilhamento 

Dissemina informação divulgando resultados obtidos nos trabalhos 

desenvolvidos e/ou compartilha informação com a comunidade e 

seus pares em atividades informais e formais. 

Aplicação 

Interage com outras pessoas e/ou organizações para troca de 

informação ou desenvolvimento de contatos. Busca informação 

especializada para uma discussão ou identifica solução de um 

problema específico, monitorando e antecipando ações que evitem 

problemas futuros. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Davenport (2006) acredita que a perspectiva de um processo aplicado e estruturado é 

viável, porém pode estar longe de ser incorporada nas atividades do trabalhador do 

conhecimento. O autor destaca que as empresas ainda estão preocupadas com desempenho e 

melhoria de resultados e não com uma forma mais inteligente de se trabalhar, e que a gestão 

do conhecimento está focada em dois processos nas organizações: na captura e na distribuição 

do conhecimento. 

É necessária uma mudança organizacional, disponibilizando tempo para que os 

trabalhadores do conhecimento possam registrar suas lições aprendidas, adotar 

comportamentos proativos e eliminar atividades desnecessárias, com processos enfadonhos e 
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burocráticos, estruturas flexíveis; caso contrário, os trabalhadores abandonarão as atividades e 

processos típicos do conhecimento (DAVENPORT, 2006). 
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4. METODOLOGIA E ANÁLISE DE DADOS 

 

 

Neste capítulo, apresenta-se a metodologia adotada na pesquisa aplicada e os 

procedimentos de coleta e apuração de resultados através de método empregado caracteriza-se 

pelo processamento de dados quantitativos por meio de pesquisa tipo survey.  

Conjuntamente com a apresentação dos dados, realiza-se a análise dos resultados 

para cada um dos blocos da pesquisa: perfil demográfico, papel do trabalhador do 

conhecimento, o processo típico do conhecimento com a relação entre papéis e processos, e o 

uso das TICs pelos participantes da pesquisa. 

 O confronto do resultado da pesquisa da tipologia de papel de Reinhardt et al. 

(2011) foi realizado respeitando as limitações levantadas e discutidas sobre o tema. 

 

 

4.1. Metodologia 

 

Para Gil (2007), a pesquisa tem um caráter pragmático, “é um processo racional e 

sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos”. 

 A pesquisa aplicada nesta investigação teve o objetivo de avaliar a aderência da 

tipologia do papel do trabalhador do conhecimento de Reinhardt et al. (2011) a profissionais 

que atuam em centros de ensino e institutos de pesquisas brasileiros. 

Para isso, a primeira etapa da pesquisa aplicada demandou uma investigação baseada 

em um estudo exploratório e descritivo com o uso de base de dados primários.  

Contudo, a racionalidade e a sistematização da pesquisa foram obtidas na concepção 

metodológica da pesquisa aplicada por Reinhardt et al. (2011). A segunda etapa consistiu na 

verificação e na validação dos blocos temáticos, e na construção de um questionário em 

blocos temáticos, obedecendo a uma ordem lógica na elaboração das perguntas e à concepção 

metodológica da pesquisa aplicada por Reinhardt et al. (2011). Nessa etapa utilizou-se 

metodologia qualitativa, com método de distribuição de frequência, para o processo de 

mensuração de análise de dados; e estatísticas descritivas, com dados integrais e porcentagem, 

e interpretados comparativamente. Os dados quantitativos foram categorizados e agrupados 

por semelhanças e contrastes. 
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A coleta de dados foi realizada por meio do envio de questionário para o e-mail da 

população participante. Nesse método, o participante lê o instrumento e o responde 

diretamente sem a intervenção do entrevistador (MATTAR, 2008). (APÊNDICE 1) 

A primeira parte do questionário capturou dados demográficos do respondente (nove 

perguntas), identificando, através de perguntas nominais, o perfil do respondente (sexo, idade, 

qual segmento de atuação e onde atua, anos de vivência profissional e perfil profissional). 

A segunda parte é composta por três grupos de perguntas. O primeiro grupo forneceu 

perguntas sobre o objeto da pesquisa, tendo como objetivo compreender qual(is) o(s) papel(is) 

do trabalhador do conhecimento através das principais atividades que realiza em sua rotina. 

Para tanto, foram utilizadas as variáveis do estudo de Reinhardt et al. (2011) e as referentes 

afirmações na escala Linker (1 a 5).  

 

 

Atividade 

Uso de aplicativos 

Realização do trabalho  

Fonte de informação 

Perfil 

Frequência da atividade  

Pré-estruturada <=> Não estruturada 

Padrão <=> Específico 

Individual <=> Coletivo 

Previsível <=> Imprevisível 

Reativo <=> Proativo 

Diário <=>Anual 

 

 

O segundo grupo buscou relacionar os papéis dos trabalhadores do conhecimento aos 

cinco processos do conhecimento: criação, aquisição, formalização, compartilhamento e 

aplicação (agrupamento de 13 processos do conhecimento utilizados na pesquisa de Reinhardt 

et al., 2011) .  

Nesse grupo, foi utilizada a escala Likert de forma que os respondentes 

especificassem o grau de concordância quanto às perguntas formuladas. Trata-se de uma 

escala somatória para medir atitudes; é formulada a partir de uma série de afirmações 

relacionadas ao objeto estudado (MATTAR, 2008).  

Dessa forma, os papéis escolhidos pelos respondentes no primeiro grupo de questões 

descrevem suas atividades rotineiras, de modo que os respondentes possam avaliar as cinco 

afirmações sobre os processos do conhecimento, em uma escala de concordância com graus 

de (1) para discordo totalmente a (5) para concordo totalmente. 

E, finalmente, no terceiro grupo, utilizou-se a relação de TICs identificadas por 

Reinhardt et al. (2011) durante a sua pesquisa de campo (que não foi o foco desse estudo) 
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com o objetivo de identificar o uso dessas ferramentas e aplicativos pelos respondentes 

quando desempenham os processos do conhecimento em sua rotina. 

 

 

4.1.1. A escolha da população participante 

 

Os participantes são formados por grupos de pesquisadores, doutores e mestres de 

centros de ensino e laboratórios de pesquisa brasileiros nos segmentos de biotecnologia e 

ciência da computação. 

 A escolha do público participante deu-se pelo fato de a área de pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) ser constituída por centros de ensino e institutos de pesquisas 

brasileiros que realizam um trabalho criativo, visando elevar o estoque de conhecimento 

através do conhecimento humano e da cultura.  

A área P&D é uma das principais áreas em que o conhecimento intensivo “know – 

why” é constantemente praticado em busca de inovações com produtividade, de modo que 

atenda à capacidade de produção através do uso do capital intelectual dos trabalhadores do 

conhecimento. 

Estudar a dinâmica do trabalho e os papéis que os trabalhadores adotam em sua 

rotina pode colaborar com o entendimento de suas atividades e a fluidez de seu trabalho na 

busca de melhores práticas nos processos e nas ações da gestão do conhecimento para o bom 

desempenho na produção científica.  

Na definição da OECD (2013), a área de P&D é formada por pesquisadores, os 

responsáveis diretos pela geração de novos conhecimentos, produtos, processos, métodos e 

sistemas; e por técnicos e pessoal de apoio. Os pesquisadores são responsáveis pelo 

gerenciamento dos projetos. 

 

 

4.1.2. O processo de coleta de dados 

 

Utilizou-se a ferramenta OpenSource LimeSurvey para a construção do banco de 

perguntas, a elaboração do questionário eletrônico e a coleta de dados, mediante as respostas 

dos participantes.  
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O questionário on-line foi construído com perguntas estruturadas para identificar as 

rotinas e os processos do conhecimento praticados pelo trabalhador do conhecimento. 

Também foram verificados quais as TICs utilizadas para o desenvolvimento de suas 

atividades e a interação com outras pessoas e/ou rede sociais. 

Foram enviados e-mails-convites para acesso ao questionário da pesquisa (com link 

customizado para a ferramenta LimeSurvey e disponível no corpo do e-mail) para a 

comunidade da Rede Social de Biotecnologia (Biotech Space), bem como o questionário com 

o devido aceite ou não da participação da pesquisa, destacando-se que a técnica da amostra foi 

de adesão voluntária. 

O banco de dados dos associados da Sociedade Brasileira de Biotecnologia e das 

Comissões Especiais da Sociedade Brasileira da Computação foi capturado nos respectivos 

sites dessas instituições e utilizados seus e-mails para o envio do e-mail-convite ao 

questionário da pesquisa. 

A coleta de dados ocorreu durante o período de 16 de março e 5 de maio de 2015.  

Para análise dos dados dos participantes, foi realizado download do banco de dados e 

sua transferência para planilha do programa Excel.  

No que concerne à coleta de dados primários, ressalta-se que houve dificuldade 

quanto ao retorno dos questionários on-line. Gonçalves (2008) defende que as pesquisas on-

line oferecem potenciais vantagens sob a ótica do pesquisador, como flexibilidade, economia 

de tempo, facilidade de coleta e tabulação de dados, baixo custo, alto controle sobre 

preenchimento obrigatório de perguntas. Entretanto, as desvantagens com a baixa taxa de 

resposta, por conta da falta de habilidade dos respondentes, impessoalidade e dependência de 

recursos tecnológicos, contribuem com a dificuldade na obtenção de um número maior de 

respondentes. 

 

 

4.2. Análise de Dados 

 

O questionário aplicado on-line obteve 90 acessos efetivos (7,8% dos e-mails 

encaminhados), sendo que destes: 

 

 48 (4,17%) participaram parcialmente do questionário (30 pessoas acessaram a 

página inicial do questionário (1/3); 13 (treze) preencheram os dados demográficos, 4 (quatro) 
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responderam a Etapa dos Papéis e 1 (uma) a Etapa dos Processos, e interromperam a sua 

participação); 

 42 (3,65%) finalizaram o questionário, destacando-se que o tempo de acesso médio 

para conclusão da pesquisa foi de 22 minutos e 56 segundos. 

 

 

4.2.1. Bloco 1 - Perfil Demográfico 

 

A primeira parte da pesquisa apurou dados demográficos dos 42 respondentes. Em 

relação ao gênero, obteve-se o seguinte resultado: 22 respondentes femininos e 20 

respondentes masculinos. As respostas obtidas na data de nascimento foram agrupadas em 

três intervalos. (Tabela 1) 

 

 

Tabela 1: Idade dos Participantes 

Intervalos Total de Respondentes* Porcentagem (%)** 

25 a 30 anos 5 13% 

31 a 45 anos 19 48% 

46 a 63 anos 16 40% 

Total 40 100% 

* Obs.: Dois respondentes definiram 2015 como o ano de nascimento e foram excluídos do cômputo desta tabela 

e desconsiderados desta estatística. 

** porcentagem sobre o total de respondentes. 
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Tabela 2: Qual o título do seu cargo? 

Cargo  Total de Respondentes 

Docente e Pesquisador 24 

Docente 8 

Pró-reitor de Pesquisa (01), Diretor de Departamento (01), 

Coordenador de Laboratório de Pesquisa (01) e Analista de Núcleo 

em Inovação (01) 

4 

Diretor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão (01), Coordenador de 

Curso (01) e Assistente de Suporte Acadêmico (01) 

3 

Outros 3 

Total 42 

 

 

A maioria dos respondentes, 93%, ocupa cargos na área de ensino e P&D (Tabela 2), 

e atua no cargo indicado, em média, há 10 anos, sendo que os mais antigos (dois 

respondentes), estão há 25 anos no mesmo cargo.  

Em relação ao tempo de vivência profissional, a média é de 15 anos, sendo que a 

escala é de 2 a 32 anos de vivência profissional entre os respondentes. 

 

 

Gráfico 9: Representatividade dos respondentes por estado – 42 respondentes 
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Dos dados coletados, o Sudeste representa 54% dos respondentes, com São Paulo (15 

respondentes), Rio de Janeiro (5 respondentes), Minas Gerais (3 respondentes). (Gráfico 9) 

Analisou-se também qual a procedência por estado versus gênero para identificar a 

participação. Nota-se que a participação masculina, depois de São Paulo com 30%, é mais 

equilibrada, e representada de forma igualitária: 15% em cada um dos estados Minas Gerais, 

Pernambuco, Ceará e Paraná. 

Em relação à participação feminina, ocorre a centralização de São Paulo com 41% e 

Rio de Janeiro com 23%; nos demais estados a participação é pulverizada. (Gráfico 10) 

É possível verificar que as cidades com mais destaques são: São Paulo (SP), com 7 

respostas e Rio de Janeiro (RJ) com 4 respostas, seguidas por Araraquara (SP), Sorocaba 

(SP),Recife (PE),Curitiba (PR), Fortaleza (CE) com 2 respostas cada uma. (Tabela 3) 

 

 

Gráfico 10: Comparação da representatividade por gênero e estado 
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Tabela 3: Qual o estado e cidade em que você trabalha? 

Estado Cidade 
Total de 

Respondentes 

 

 

 

 

São Paulo (SP) 

  

Araraquara 2 

Campinas 1 

Cotia 1 

São Carlos 1 

São José do Rio Preto 1 

São Paulo 7 

Sorocaba 2 

Rio de Janeiro (RJ) 

  

Rio de Janeiro 4 

Duque de Caxias 1 

 

Pernambuco (PE) 

   

Garanhuns 1 

Petrolina 1 

Recife 2 

 

Paraná (PR) 

  

Curitiba 2 

Londrina 1 

Maringá 1 

Ceará (CE) 

  

Fortaleza 2 

Itapioca 1 

 

Minas Gerais (MG) 

  

Ouro Preto 1 

Pedro Leopoldo 1 

Sete Lagoas 1 

Rio Grande do Sul (RS) 

  

Caxias do Sul 1 

Porto Alegre 1 

Sergipe (SE) Itabaiana 1 

Paraíba (PB) João Pessoa 1 

Goiás (GO) Goiânia 1 

Santa Catarina (SC) Florianópolis 1 

Alagoas (AL) Maceió 1 

Bahia (BA) Salvador 1 

Total   42 
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Para analisar a pergunta aberta sobre a breve descrição do cargo (pergunta optativa 

contida no questionário), optou-se pela técnica de análise de nuvens de palavras. Esse método 

heurístico de análise tem o objetivo, neste estudo, de identificar as atividades mais citadas 

pelos respondentes no texto das respostas. (Gráfico 11) 

Foram levados em consideração dois pontos importantes: 

 

1. exclusão das palavras “Ministrar Aulas” e “Pesquisar”, encontradas no texto de 

forma isolada, por representarem as atividades principais da população pesquisada e já 

identificadas na primeira análise com destaque expressivo das demais atividades. 

2. redução da análise para 50 palavras, com objetivo de medir as que tiveram mais 

representatividade.  

 

 

Gráfico 11: Análise da nuvem de palavras da pergunta aberta:  descrição do cargo dos 

respondentes 

 

 

Com método heurístico de palavras, é possível identificar se existem atividades 

relevantes mencionadas pelos participantes da pesquisa, como: orientar, planejar, elaborar, 

gerir, coordenar, assistir, submeter, realizar, desenvolver. 



 
 

83 

 
 

Em relação ao segmento de atuação na organização na qual o respondente trabalha, 

foi identificada uma diversidade de segmentos inseridos na área de biotecnologia e de ciência 

da computação. (Tabela 4) 

 

 

Tabela 4: Principal segmento da organização no qual trabalha 

Biotecnologia Respondentes Ciência da Computação Respondentes 

Genética (Molecular, 

Morfologia, Bioquímica 

Genômica, Pós-genômica e 

Proteômica) 

6 Rede de Computadores e 

Sistemas Distribuídos 

2 

Microbiologia (4), 

Nanotecnologia (1) 

5 Computação Gráfica e 

Realidade Virtual 

1 

Desenvolvimento de Produtos 

Farmacêuticos 

4 Ensino e Aprendizagem 1 

Biodiversidade 3 IHC – Interação Humano – 

Computador 

1 

Engenharia Enzimática (2), 

Química (1) 

3 Sistemas de Computação 1 

Biotecnologia Humana e 

Vegetal (1) 

3    

Engenharia Ambiental (2) 2    

Biomassa 1    

Clínica Cirúrgica 1    

Engenharia de Bioprocessos 1    

Fisiologia 1    

Outros 6    

Total 36 Total 6 

 

 

Os respondentes são provenientes de dois segmentos: 85% representam o segmento 

de biotecnologia e 15% representam o segmento de ciência da computação.  

O desnivelamento na participação do segmento não prejudica a análise de dados 

porque o resultado dos dados demográficos demonstrou que os respondentes atuam na área de 

pesquisa e desenvolvimento e nas atividades pertinentes à pesquisa proposta por este estudo. 
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Não foi possível realizar uma análise comparativa entre segmentos para verificar se 

existe relação ou não dos papéis, entretanto, como o resultado apresentou equilíbrio das 

respostas entre gêneros, foi realizada análise comparativa entre gênero.  

Outro ponto relevante foi o resultado das faixas etárias: com 13% entre 25 a 30 anos; 

48% entre 31 a 45 anos; e 40% entre 46 a 63 anos; e das faixas de vivência profissional: de 1 

a 5 anos: 2 participantes; 6 anos a 15 anos: 23 participantes; e acima de 15 anos: 17 

participantes.  

 

 

4.2.2. Bloco 2 - Papel do Trabalhador do Conhecimento 

 

Na segunda parte do questionário, buscou-se compreender qual o(s) papel(is) 

trabalhador do conhecimento dos respondentes através das suas rotinas. (Tabela 5) 

 

Tabela 5: Atividades mais importantes que você desempenha na sua rotina 

Papéis Resultado  

(% do total do de respondentes) 

Total de  

Respondentes (42) 

Recuperador 67% 28 

Linker 55% 23 

Networker 52% 22 

Aprendiz 50% 21 

Organizador 50% 21 

Solucionador 48% 20 

Compartilhador 38% 16 

Rastreador 33% 14 

Auxiliar 31% 13 

Controlador 10% 4 

 

 

Os dados demonstraram que o papel mais importante é o de Recuperador (pesquisa 

e coleta informações sobre um determinado tema) com 67%.  

Em seguida, as atividades de Linker (associa e combina informações de diferentes 

recursos para gerar novas informações) com 55%; e Network (constrói relações pessoais e/ou 

profissionais com pessoas envolvidas no mesmo perfil de trabalho compartilhando 
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informações e oferecendo apoio a sua rede) com 52% são consideradas relevantes para mais 

da metade dos participantes. 

Considerando que os dados dos gêneros demonstraram quase um equilíbrio no 

número de respondentes (feminino (22) e masculino (20)), apurou-se o resultado dos papéis 

para cada um dos gêneros e, em seguida, comparou-se com o resultado geral obtido na 

pesquisa. 

Vale ressaltar que o papel Recuperador continua sendo a mais importante para 

ambos os gêneros, entretanto verifica-se que, a partir do segundo lugar, o ranking dos papéis 

se altera, com destaque para Organizador (planeja atividades pessoais e da organização, por 

exemplo, lista de tarefas); Compartilhador (divulga informações em comunidades); 

Aprendiz (utiliza a informação e as práticas para a melhoria das suas habilidades e 

competências pessoais); e Network, evidenciando resultados diferentes para homens e 

mulheres.  

 

Gráfico 12: Comparação do resultado geral e resultado entre gêneros 
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Para os homens, a segunda atividade mais importante é o Organizador com 55% 

seguido por Compartilhador com 50% das respostas. Para as mulheres, a segunda atividade 

mais importante é o Networker com 64% seguido por dois papéis que tiveram o resultado 

com o empate de 59% de indicação, Aprendiz e Linker. (Gráfico 12) 

Ao analisar o total das atividades importantes realizadas na rotina diária para cada 

um dos respondentes, identifica-se que apenas um (1) respondente considerou que todas as 

atividades identificadas são importantes. Isso significa dizer que este respondente atua em 

todos os papéis do trabalhador do conhecimento nas suas rotinas. 

 

 

Gráfico 13: Multipapéis do trabalhador do conhecimento por gênero 

 

 

 

A média de atividades importantes da amostragem é de 4,33 atividades diárias por 

participante. O resultado da amostra por gênero é de 4,55 atividades diárias femininas e 4,10 

atividades diárias masculinas. (Gráfico 13) 

Observou-se também que a maioria dos respondentes realiza várias atividades 

assumindo diferentes papéis de trabalhador do conhecimento diariamente. Nota-se que 

respondentes que mencionaram assumir sete diferentes papéis, entretanto, não incluíram o 

papel de Compartilhador, considerado importante papel nos processos do conhecimento, 

como divulgar informações em comunidades.  

O resultado demonstra ainda que em até 6 (seis) atividades ocorre um crescimento 

gradual de trabalhadores do conhecimento ocupando vários papéis. 
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Gráfico 14: Quanto pré-estruturada é a atividade do trabalhador do conhecimento  

 
Escala: (5) Concordo Totalmente (4) Concordo (3) Concordo Parcialmente (2) Discordo (1) Discordo 

totalmente. 

 

 

A maioria dos respondentes concorda que suas atividades são pré-estruturadas. 

Destacam-se os papéis do Organizador (4,38) e do Recuperador (4,29), que demonstram ter 

as atividades consideradas mais próximas do nível totalmente pré-estruturadas. (Gráfico 14) 

 

Gráfico 15: Uso de aplicativos 
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O resultado apresentou que os respondentes utilizam aplicativos necessários para a 

realização das suas atividades ((1) nenhum aplicativo específico a (5) muitos aplicativos). 

Para as atividades que envolvem o papel do Recuperador, verifica-se um resultado 

intermediário, 3,52 – entre a escala de aplicativos necessários (3) e diversos aplicativos (4), 

destacando-se dos demais. E o Rastreador (responsável por monitorar e reagir com ações 

pessoais e organizacionais evitando problemas futuros, utiliza poucos aplicativos específicos) 

(2,50), destaca-se por indicar o uso de poucos aplicativos confirmando a definição da 

atividade do seu papel. (Gráfico 15) 

 

 

Gráfico 16: Comparação por gênero: uso de aplicativos 

 

 

 

Vale ressaltar a diferença do resultado do trabalhador do conhecimento por gênero 

identificado em três papéis: Linker, Controlador e Auxiliar. Com 23 respondentes, quando 

analisado por gênero, o papel de Linker destaca-se com maior representatividade feminina, 

57% contra 43% do sexo masculino. (Gráfico 16) 

Em relação ao perfil nas atividades ocorre um desequilíbrio, pois as mulheres 

aproximam-se da escala que indica o uso de diversos aplicativos (3,69); enquanto os homens 

utilizam poucos aplicativos (2,40) para combinar e associar informações com objetivo de 

gerar novas informações.  
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No caso do papel do Controlador, quatro respondentes (dois masculinos e dois 

femininos) identificaram-se com esse papel, com opiniões diversas. Para o sexo masculino, 

essa atividade demanda poucos aplicativos, 2,0; e para o sexo oposto demanda 3,50 – uma 

escala entre aplicativos necessários e diversos aplicativos. 

Em relação ao papel de Auxiliar, a relação é inversa: o sexo feminino utiliza poucos 

aplicativos (2,25) para ensinar os colegas, por exemplo, enquanto o sexo masculino utiliza 

número de aplicativos adequados para essa atividade (3,20). 

 

 

Gráfico 17: Forma de atuação: individual e/ou coletiva 

 

Escala: (1) Apenas Atividades Individuais (2) Poucas Atividades Coletivas (3) Balanceada (4) Diversas 

Atividades Coletivas (5) Muitas Atividades Coletivas 

 

 

Os papéis Compartilhador, Networker, Auxiliar (transfere informações para 

ensinar os colegas que passaram por problemas recentemente.) atuam mais em diversas 

atividades coletivas com os respectivos resultados obtidos de 3,50; 3,45 e 3,38. (Gráfico 17) 

Para os demais papéis, os resultados ficaram mais próximos da escala 3 (atividades 

balanceadas), tanto individuais quanto coletivas; e da escala 2 (poucas atividades coletivas), 

com destaque para o Controlador (monitora o desempenho da organização baseado em 

informações em várias fontes) com o menor resultado: 2,25.  

Não foram verificadas alterações significativas quando analisados os dados por 

gênero. 
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Os respondentes concordam que as fontes de informações que necessitam são 

previsíveis. Os papéis de Solucionador (3,05) e Rastreador (2,86) ficaram mais próximas da 

escala 3, das fontes de informações balanceadas (previsíveis e imprevisíveis).  

Para a atividade de Recuperador, que representa o papel mais importante nesta 

pesquisa (67%), as fontes de informações são previsíveis (2,18). (Gráfico 18) 

 

 

Gráfico 18: Previsibilidade das fontes de informação 

 

Escala: (1) Altamente previsíveis (2) Previsíveis (3) Balanceadas (4) Imprevisíveis (5) Altamente imprevisíveis 

 

 

Ao analisar o resultado da resposta geral dos participantes, identifica-se que o 

Recuperador e Linker consideram-se entre proativos e pouco proativos: 4,46 e 4,22, 

respectivamente, seguidos pela a atividade de Aprendiz com 4,00. (Gráfico 18) 
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Gráfico 19: Pró-atividade na atuação do papel: resultado geral e entre gêneros 

 

Escala: (1) Reativo (2) Pouco reativo (3) Balanceado (4) Pouco proativo (5) Proativo 

 

 

Todos os respondentes encontram-se situados na escala entre 3,95 e 3,50 

demonstrando que são profissionais que se aproximam mais de serem pouco proativos. 

Todavia, ao segregar a análise entre gêneros, identificamos que em todos os papéis a 

mulher colocou-se mais proativa que o homem, inclusive no papel de Recuperador, em que 

alcança a escala de 4,72, bem próxima ao nível da escala proativo. 
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Gráfico 20: Com que frequência você atual no papel do trabalhador do conhecimento? 

 

 

 

Independentemente de quantos papéis cada respondente indicou atuar, destaca-se que 

69% das respostas concordam que as atividades fazem parte das rotinas diárias ou das 

atividades realizadas poucas vezes por semana. (Gráfico 20) 

Foi possível identificar que Recuperador, Linker, Aprendiz e Auxiliar são papéis que 

ocorrem normalmente na rotina diária ou poucas vezes por semana.  

O Solucionador apresenta atividades cadenciadas diárias e semanais; o 

Compartilhador atua durante todo ano, poucas vezes por semana, por mês e por ano; e o 

Networker, durante o ano, com maior ocorrência no dia a dia.  

Concluindo, para o primeiro grupo de perguntas da segunda parte do questionário, 

não foram realizadas comparações entre segmentos por não haver massa de dados suficiente 

para essa análise.  
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4.2.3. Discussão dos dados do Papel do Trabalhador do Conhecimento. 

 

Com objetivo de confrontar resultados obtidos entre a pesquisa realizada neste estudo 

e com os tipos de papéis do trabalhador do conhecimento de Reinhardt et al. (2011), 

estruturou-se os dados em três cenários: 

 

a) 1º Cenário: Resultado da pesquisa de Reinhardt et al (2008) 

b) 2º Cenário: Computou-se o resultado dos respondentes pertencentes à área de 

biotecnologia, que representaram a maioria dos respondentes da pesquisa (36 respondentes) 

c) 3º Cenário: Resultado da pesquisa geral realizada neste estudo. 

 

O objetivo dessa comparação é identificar se existe alguma similaridade ou 

contradições entre os resultados das pesquisas.  

 

 

Tabela 6: Indique quais as atividades mais importantes que você realiza em sua rotina 

  Reinhardt RQ Biotec. 

(36 Resp.) 

RQ Resultado geral 

(42 Resp.) 

RQ Total de 

respostas 

Recuperador 58% 5º 67% 1º 67% 1º 28 

Linker 65% 2º 56% 3º 55% 2º 23 

Networker 56% 7º 50% 4º 52% 3º 22 

Aprendiz 70% 1º 56% 2º 50% 4º 21 

Organizador 58% 6º 50% 5º 50% 5º 21 

Solucionador 65% 3º 44% 6º 48% 6º 20 

Compartilhador 61% 4º 33% 8º 38% 7º 16 

Rastreador 37% 9º 36% 7º 33% 8º 14 

Auxiliar 54% 8º 33% 9º 31% 9º 13 

Controlador 37% 10º 11% 10º 10% 10º 4 

 

 

Notam-se claramente as diferenças entre os resultados. Entretanto, nas quatro 

primeiras posições do ranking de resultado geral desta pesquisa, duas estão presentes nas 

quatro posições dos rankings dos respondentes de Biotecnologia – Aprendiz em 2º lugar; e 
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Linker em 3º lugar; na pesquisa de Reinhardth et al. (2011), encontra-se Linker em 2º lugar e 

Aprendiz em 4º lugar.  

 Conclui-se que o segundo papel mais importante, Linker, refletiu o mesmo 

resultado da pesquisa realizada por Reinhardt et al. (2011), mesmo sendo o resultado 

diferente, 65% contra 55%.  

A análise das características das atividades de Linker apresentou algumas diferenças 

ao verificar as demais questões do perfil do Linker. Essas diferenças podem ter ocorrido 

devido à falta da base de dados do resultado quantitativo de Reinhardt et al. para a realização 

adequada da análise comparativa nessa etapa do estudo, limitando a análise. (Quadro10) 

 

 

Quadro 11: Comparação dos resultados para o papel Linker 

Reinhardt et al. (2011) Centros de ensino e laboratórios de pesquisa 

brasileiros (2015) 

Linker realiza atividades dificilmente 

preestabelecidas, utiliza um conjunto de 

aplicativos, usa recursos de informações 

conhecidos e desconhecidos. Realiza esforço 

elevado na coleta e combinação de informações. 

Linker realiza atividades pré-estruturadas e usa 

número balanceado de aplicativos para combinar 

as atividades ora individuais ora coletivas e usa 

número equilibrado de recursos de informação. É 

um profissional pouco ativo nas atividades que 

realiza. 

 

 

Finalmente, o papel de Aprendiz ocupou o 4º lugar de relevância nas atividades 

rotineiras do grupo de trabalhador do conhecimento pesquisado. Vale mencionar que o grupo 

formado tinha maior representatividade por pesquisadores da área de biotecnologia (36) – o 

que equivale para este papel o 2º lugar, enquanto o resultado geral indicou 4º lugar, impactado 

pela área de computação.  

Reinhardt et al. (2011) comentou que havia incorporado o papel de Aprendiz por 

entender a demanda por educação continuada para a área de computação. Dessa forma, a 

pesquisa aplicada assumiu que todos os papéis demandavam de educação continuada a priori, 

mas o resultado demonstra que pode ocorre demanda por educação continuada em segmentos 

específicos. 

Até o momento não foi identificado pesquisa acadêmica sobre tipologia de papéis do 

trabalhador do conhecimento para confronto com esta pesquisa. 
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4.2.4. Bloco 3 – Relação entre Papéis e Processos do Conhecimento 

 

Na segunda parte da pesquisa, segundo grupo de perguntas, buscou-se relacionar os 

papéis aos cinco processos típicos do conhecimento (criação, aquisição. formalização, 

compartilhamento e aplicação), considerando a escala de 1 a 5 ((5) Concordo Totalmente (4) 

Concordo (3) Concordo Parcialmente (2) Discordo (1) Discordo Totalmente).  

A apuração dos dados dos respondentes demonstra resultados médios entre o 

intervalo de 3,19 e 4,75 pontos nas atividades analisadas individualmente, com os processos 

típicos do conhecimento, sendo que na média o maior número das atividades está muito 

próximo da escala 4 (Gráfico 21) 

 

 

Gráfico 21: Relação entre atividades e os processos típicos do conhecimento 

 

 

 

Com esse resultado, é possível reconhecer que os cinco processos típicos do 

conhecimento avaliados nesta pesquisa têm relevância nas rotinas diárias dos trabalhadores do 

conhecimento. A análise dos dados dos cinco processos típicos do conhecimento apresenta 

média e mediana próximas a 4, demonstrando a concordância do respondente e a confirmação 

desses processos para seus papéis, com desvio-padrão entre 0,71 e 0,91. O processo de 

conhecimento Aquisição resultou média geral em todos os papéis dos respondentes em 4,12, 
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destacando-se como um dos principais processos para o total da população participantes da 

pesquisa, seguido do processo de Formalização. 

 

 

Gráfico 22: Importância dos processos de conhecimento na rotina 

 

 

 

A Tabela 6 destaca os resultados apurados para cada processo, identificando os 

papéis e os respectivos processos nos quais o trabalhador do conhecimento se destaca. O 

“dégradé” de cores demonstra a relevância do resultado por processo.  

Quanto mais claro a cor do azul, a importância do processo é menor na atividade, 

caracterizada pelo resultado da alternativa (3) Concordo Parcialmente da pesquisa.  

Quanto mais intensa a cor azul destaca-se a relevância do processo para a atividade 

do trabalhador do conhecimento, como o processo de Formalização com 4,50, aproximando-

se da alternativa (5) Concordo Totalmente. 

No processo de Criação, o papel em destaque é o de Solucionador (4,3), 

responsável pela atividade de identificar ou fornecer opções para a resolução de um problema, 

seguido pelo Controlador (4,25) e Compartilhador (4,13). 

Esse resultado demonstra aderência ao conceito da Teoria do Conhecimento de 

Nonaka e Takeushi (1995) como no contexto da tipologia do papel do trabalhador de 

Reinhardt et al. (2011).  
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A concepção do processo do conhecimento baseado na espiral do conhecimento 

referencia o conhecimento ao resultado da transformação de informação pelo indivíduo, com 

base em suas experiências e observações. 

O processo de Aquisição envolve a visão mais ampla de Reinhard et al. (2011) pela 

necessidade da busca do conhecimento nos meios de informação, com o objetivo de 

desenvolver habilidades, estruturar um projeto ou obter um objeto. O resultado da pesquisa 

demonstrou que os principais papéis envolvidos nessa atividade são Linker, 4,52; 

Recuperador e Auxiliar, 4,46. 

 

 

Tabela 7: Resultado final dos processos tipos de conhecimento por grau de intensidade no 

tipo de papel do trabalhador do conhecimento 

Papel Criação Aquisição Formalização Compartilhamento Aplicação 

Aprendiz 3,76 4,19 4,00 3,71 3,67 

Auxiliar 3,92 4,46 4,00 4,46 4,38 

Compartilhador 4,13 3,88 4,31 4,56 4,38 

Controlador 4,25 4,00 4,50 4,75 3,75 

Linker 4,17 4,52 4,17 3,78 4,00 

Network 3,50 3,95 4,09 4,18 3,95 

Organizador 4,05 4,00 4,00 3,19 3,33 

Rastreador 3,79 4,36 4,21 4,07 3,86 

Recuperador 4,11 4,46 4,29 4,11 4,07 

Solucionador 4,30 4,20 4,00 4,10 4,00 

  

 

O Controlador e o Compartilhador foram considerados os principais papéis no 

processo de Formalização e Compartilhamento, confirmando a necessidade de 

monitoramento e divulgação da informação de forma organizada em comunidades.  

O ato de compartilhar conhecimento tem sido o desejo demonstrado da maioria dos 

gestores e líderes quando ocorrem discussões sobre as dificuldades na implementação de 

sistemas de gestão de conhecimento nas empresas.  

O quinto processo típico do conhecimento, Aplicação, apontou o papel de Auxiliar e 

Compartilhador (4,38) como principais papéis que atual nesse processo. 
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Conclui-se, portanto, que os processos típicos do conhecimento demonstram estarem 

presentes na maioria dos papéis dos trabalhadores do conhecimento, constatando-se assim que 

o compartilhador é um dos papéis mais importantes nos processos de formalização, 

compartilhamento e aplicação do conhecimento.  

 

 

4.2.5. Bloco 4 - Uso das TICs pelos Respondentes 

 

Na terceira parte do questionário, buscou-se compreender o uso das TICs pelo 

trabalhador do conhecimento em suas rotinas. (Gráfico 22) 

Para tal, utilizou-se a lista de ferramentas e aplicativos mencionadas na pesquisa de 

Reinhardt et al. (2011) com atualizações pontuais, conforme revisão da literatura deste estudo. 

Nota-se que os respondentes utilizam a maioria das TICs para todos os processos do 

conhecimento, sendo que a ferramenta mais citada (165) é o E-mail (Outlook, Gmail, 

Hotmail). 

Sequencialmente, identifica-se a ferramenta Busca de informações, com o uso de 

Endnote, Mendeley, Web of Knowledge (para localizar artigos acadêmicos) e softwares para 

processamento de texto (como os softwares Microsoft Word e BrOffice). 

Os programas utilização para elaborar apresentações, PowerPoint e Prezi, bem como 

editor de planilhas Excel; representam as TICs mais citadas pelos respondentes para a criação 

do conhecimento. 
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Gráfico 22: TICs utilizadas pelos trabalhadores do conhecimento – percentual de uso por 

processo típico do conhecimento – 

 

 

 

Todas as ferramentas foram indicadas para um dos cinco processos do conhecimento 

com algumas se destacando para um processo mais do que para outro, como 

compartilhamento de tela (35%) para o processo de criação e Brainstorm/Mindmap (29%) 

para o processo de aquisição.  

Com o objetivo de identificar outra(s) ferramenta(s) e aplicativo(s) utilizado pelos 

respondentes para interagir com outras pessoas e/ou organizações, para troca de informação e 

desenvolvimento de contatos ou ferramentas, obteve-se as seguintes respostas:  
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1. Jogos de computador para aprendizado do Sistema ABO e Sistema Rh (Biologia); 

e montagem de página de Facebook para grupos de estudos. 

2. Webpage editor (HTML Egg for mac). 

 

Do ponto de vista da análise do uso das TICs, é possível concluir que os 

trabalhadores são usuários intensivos da tecnologia para suas rotinas, mas que a sua interação 

com o ambiente em rede ainda é pequena. Esse resultado baseia-se no conceito das TICs 

voltadas para gestão do conhecimento de Bechina e Ribière (2009) ao analisar os cinco 

primeiros resultados da pesquisa.  

Entretanto, vale ressaltar a importância e o significado do uso intensivo das TICs 

para gestão e apoio quando se trata de dados, informação e artefatos do conhecimento e seus 

processos. 

Concluindo, o uso das TICs pelos trabalhadores do conhecimento parece não ser um 

problema, considerando que houve um reconhecimento dos softwares e ferramentas 

indicadas. O uso de aplicativos para a criação ou busca de informação na Web também pode 

ser notado nos resultados da pesquisa, sendo o e-mail ainda o principal meio de comunicação 

entre o segmento pesquisado. Duas sugestões sobre páginas no Facebook e Blog para a 

conexão com alunos pode ser um sinal de transformação que transpassa as barreiras da 

organização no uso da tecnologia disponível no mercado no segmento de P&D. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O objetivo central da pesquisa foi analisar o Modelo de Tipologia do Papel do 

Trabalhador do Conhecimento em uma população com características aproximadas, deste 

estudo, no Brasil. 

É fato que, para uma validação da tipologia de papel do trabalhador do 

conhecimento, é necessário um número maior de amostragem e testes do modelo proposto 

com objetivo de promover uma avaliação dos papéis e a relevância destes nos segmentos e 

organizações voltados ao trabalho do conhecimento.  

Entretanto, os resultados obtidos neste estudo demonstraram a utilidade desta 

pesquisa para a compreensão do perfil dos trabalhadores do conhecimento contemporâneo na 

área de P&D no segmento de biotecnologia e ciência da computação em diversas áreas do 

país. 

O resultado do estudo reforça a visão de Hädrich (2008) e Reinhardt et al. (2011) 

quando destacam a importância dos processos, da tecnologia e do trabalho do conhecimento. 

Já não basta agrupar trabalhadores do conhecimento baseado no tipo da organização, 

profissões competências e habilidades.  

Compreender o perfil do trabalhador do conhecimento pode indicar as atividades e os 

processos voltados ao conhecimento que melhor definam as suas atividades e façam com que 

os trabalhadores assumam multipapéis dirigidos à GC na sua rotina de forma mais explícita. 

Novos estudos poderiam ser direcionados nesse sentido, investigar quais as formas e meios 

de internalizar das atividades voltadas a GC na rotina dos trabalhadores? 

As transformações econômicas geram mudanças na organização do trabalho e na 

atuação do trabalhador; na estrutura organizacional; no método de geração valor; na obtenção, 

manutenção e criação de fatores competitivos; no modelo da globalização dos mercados e 

organizações; e na gestão das organizações. É plausível que esse cenário demonstre às 

organizações a necessidade de redefinir as suas atividades, redesenhar os seus processos e 

reavaliar os seus resultados (SANTOS, 2000). 

É também relevante ressaltar que o trabalhador do conhecimento é importante 

indutor desse processo, bem como os profissionais de gestão do conhecimento (MAIER e 

REIMUS, 2005). Com uma visão de sistemas colaborativos que ultrapassam a barreira da 

organização, cada vez mais, as mudanças devem ser repensadas e os impactos desses recursos 
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intangíveis avaliados para melhor obter resultados e retornos positivos nas atividades 

executadas.  

O desafio do século XXI da organização do trabalho do conhecimento traz novos 

designs nas organizações, equipes de trabalho multifuncionais, comunicação multilaterais, 

compartilhamento de informação em redes e comunidades, atividades estas muito importantes 

para o trabalhador do conhecimento (MAIER, HÄDRICH, REINHARDT). 

Alguns respondentes mencionaram atividades adicionais realizadas no seu dia a dia. 

Nota-se que há algum movimento no segmento que demonstra existirem iniciativas como 

relacionamento periódico com outros pesquisadores que integram o grupo de pesquisa do 

pesquisador, mas que são de outras instituições; avaliação de desempenho da pesquisa; 

atividades de pesquisa em laboratório e no campo; e verificação em blogs ou sites como os 

assuntos trabalhados estão sendo explorados. Neste último caso, a atividade parece 

demonstrar uma ação proativa, mas não cooperativa, como abordado pela maioria dos autores 

pesquisados neste estudo.  

 Um dos desafios do trabalho do conhecimento são tarefas rotineiras baseada em 

compartilhamento de conhecimento e mobilidade, coordenação e cooperação, além de 

habilidades intelectuais e sociais (HÄDRICH, 2008). 

Observou-se que o principal papel do trabalhador do conhecimento foi o 

Recuperador. Entretanto, ao analisar o resultado geral comparado ao segmento de 

biotecnologia e o de gênero, foram verificadas diferenças nos demais resultados posteriores. 

Essa diferença de resultado por segmento e gênero traz uma reflexão para o estudo: existiria 

uma classificação dos papéis dos trabalhadores do conhecimento para cada perfil? Ou 

seja, existem níveis de relevância dos papéis de atividade por segmento e gênero?  

Novas investigações precisam ser realizadas nessa direção. Alguns estudos 

concebendo tipologias sobre o trabalhador foram divulgados pela academia, mas ainda existe 

um caminho aberto de possibilidade antes da formalização de um modelo. É possível utilizar 

esta tipologia realizando adaptações em outros ambientes e organizações aonde existam 

trabalhadores do conhecimento? Ou é necessário mapear rotinas, objetos do 

conhecimento e interações com as TICS em outras áreas para a construção de tipologias 

apropriadas por segmento? Compreender a existência deste fenômeno no perfil do 

trabalhador do conhecimento poderá colaborar para as que as organizações do trabalho do 

conhecimento se reestruturem para a economia baseada no capital do conhecimento com 

novos olhares para o método do trabalho e suas características. 
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É importante aprofundar novas pesquisas sobre o uso das TICs direcionadas a GC 

pelos trabalhadores do conhecimento. Ou para acompanhar o desenvolvimento das nações e 

inovações tecnológicas será necessário um investimento enorme das nações representadas 

pela OCDE em educação para a formação da força de trabalho que possa ser chama de 

trabalhador de conhecimento, conforme pesquisa da McKinsey Global Institute (2011), 

A existência de uma tipologia do papel do trabalhador do conhecimento apoiará as 

organizações na melhor gestão dos seus recursos humanos.  

  Mudanças paradigmáticas nas organizações, novas práticas de aprendizagem e 

processos que envolvam socialização podem transformar as formas de trabalho e o papel dos 

trabalhadores. Para Reinhardt et al. (2011), a identificação da complexidade das atividades 

ajuda a organização a identificar modalidades de multiações, isto é, relacionar papéis de 

trabalho de diferentes conhecimentos e as atividades correspondentes.  

Como visto neste estudo, ter trabalhadores do conhecimento na organização significa 

ter recursos que trabalham em sua rotina com atividades e processos típicos de conhecimento.  

Concluindo, a organização que observar o uso da tipologia do trabalhador do 

conhecimento com o objetivo de identificar os colaboradores que atuam nos papéis para 

melhor gerir seus recursos na sua alocação, poderá alcançar resultados intangíveis importantes 

em seus projetos.  

Esta nova forma de compor equipes de trabalho, gerir projetos e solucionar 

problemas pode representar um caminho flexível, dinâmico, baseado em sistemas de 

atividades e processos, socialmente sustentáveis pelo capital baseado em conhecimento nas 

organizações, na economia do século XXI. 
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