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RESUMO 
 

 

 
O ambiente organizacional, vivido atualmente, torna necessário que as empresas adotem 
práticas e estratégias que as ajudem a superar as contingências e alcançar a competitividade. 
Neste sentido, a gestão do conhecimento pode proporcionar uma vantagem competitiva 
sustentável, fazendo com que a empresa explore os conhecimentos agregados em sua gestão. 
O presente trabalho teve como objetivo geral estudar a gestão do conhecimento na Biblioteca 
Central Comunitária da Universidade do Vale do Itajaí. A tipologia utilizada caracterizou-se 
como pesquisa-diagnóstico, com abordagem qualitativa. Diante disso, o estudo caracterizou-
se como exploratório descritivo. Foram utilizados dados primários e secundários. Para o 
levantamento dos dados foi utilizada observação participante e entrevista semi-estruturada 
com todos os colaboradores da Biblioteca. Para o tratamento e análise dos dados foi utilizado 
análise de conteúdo. Cabe ressaltar que o estudo está ancorado na teoria dos autores Nonaka e 
Takeuchi, criadores de um modelo denominado espiral do conhecimento. Os resultados 
indicaram que, quanto aos dois tipos de conhecimento, o conhecimento tácito é o mais 
utilizado na Biblioteca, apesar de o conhecimento explícito ser o mais exigido para a 
execução das tarefas. O conhecimento explícito está mais presente na equipe de gestão, 
enquanto a equipe operacional utiliza mais o conhecimento tácito. O estudo mostrou ainda, 
que apesar de não visível, a gestão do conhecimento está presente diariamente na Biblioteca. 
No entanto, é necessário que um modelo estruturado e formalizado seja implantado, o que é 
facilitado pelo fato de a Biblioteca possuir as ferramentas, os meios necessários e pessoas 
qualificadas para tal implantação. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: gestão estratégica; gestão do conhecimento; biblioteca comunitária. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O mundo passa atualmente por um processo de mudanças, e o impacto das 

tecnologias está sendo sentido em todos os momentos dessa era. A utilização de novas 

tecnologias cria e recria maneiras diferentes de interação, novos hábitos sociais, nos quais 

muitas vezes, os contatos passam a ser mediados por computadores, deixando de lado 

contatos sociais face a face.  

Neste sentido, as empresas têm procurado, por meio de estratégias, o sucesso dos 

seus negócios, buscando desta forma posicionarem-se no mercado. Nos últimos tempos, 

estratégias voltadas para desenvolvimento humano estão sendo adotadas, tendo em vista que o 

desempenho de uma empresa depende fortemente da participação das pessoas que estão 

inseridas em seu contexto. Torna-se essencial para as empresas encontrarem novas formas de 

gerenciar e aproveitar o conhecimento daqueles que participam intrínseca ou extrinsecamente 

de sua gestão.  

Percebe-se, portanto, que a informação e o conhecimento tornam-se imprescindíveis 

neste novo cenário que está sendo estabelecido. As empresas estão, cada dia mais 

competitivas, e com isso, cada vez mais exigentes na contração de seus colaboradores, pois o 

conhecimento embutido nas pessoas tem sido considerado por muitas organizações como um 

recurso intangível. Muitas empresas estão investindo fortemente no treinamento e 

desenvolvimento de seus recursos humanos, outras ainda, só contratam pessoas com certo 

nível de escolaridade, isso certamente é justificado pela compreensão que as empresas estão 

tendo do quão é importante o conhecimento para se ter um negócio de sucesso. 

Sendo assim, com a velocidade das mudanças que vem ocorrendo, a cada dia com 

mais intensidade, o conhecimento torna-se a principal vantagem competitiva das 

organizações, e saber como administrar o conhecimento é fundamental para o êxito e 

sobrevivência do negócio (LACOMBE; HEILBORN, 2006). 

É imprescindível, portanto, que os administradores, assim como os demais 

envolvidos com a organização, tenham os conhecimentos necessários para o seu 

desenvolvimento, e que saibam usá-los de maneira a levar a empresa a criar uma estratégia 

competitiva sustentável. 

Sendo a Biblioteca um lugar de informações e geração de conhecimentos, percebeu-

se a necessidade de estudar a viabilidade e necessidade de uma possível implantação da 
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Gestão do Conhecimento, para melhor identificar os conhecimentos necessários, assim como 

os conhecimentos existentes e como ele flui. 

Portanto, a idéia de realizar este trabalho surgiu inicialmente pela necessidade e 

interesse da Biblioteca Central Comunitária da Universidade do Vale do Itajaí em melhor 

aproveitar os conhecimentos de seus colaboradores, assim como de todos que por ali deixam 

um pouco do que sabem, sem que isso seja perdido com o tempo. 

Também é importante ressaltar a necessidade identificar quais os conhecimentos 

imprescindíveis ou indispensáveis para o sucesso sustentável da instituição em pauta, para 

isso, é necessário saber como funcionam os processos de criação e transmissão de 

conhecimentos ocorridos em seu ambiente. 

 

 

1.1 Problema de pesquisa 
 

 

A iniciativa de realização desse trabalho deu-se conforme a necessidade de um 

estudo sobre como ocorre a gestão do conhecimento na Biblioteca Central Comunitária da 

UNIVALI, que acredita não estar aproveitando da melhor maneira os conhecimentos e 

competências agregadas ao seu processo de gestão. Apresentou-se como problema de 

pesquisa e seguinte questão: Qual a possibilidade de implantação de um modelo de gestão do 

conhecimento na Biblioteca Central Comunitária da Universidade do Vale do Itajaí? 

O problema de pesquisa é uma indagação da qual se pretende resolver através da 

pesquisa. Para Alves (2003, p. 46) “Formular um problema é dizer de maneira explicita, 

operacional, qual a dificuldade que existe, delimitando seu campo de investigação e 

apresentando suas características”. 

A importância deste trabalho relaciona-se à possibilidade da empresa melhor 

aproveitar o conhecimento de seus colaboradores, potencializando seus aspectos positivos. 

Oferece à pesquisadora a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos na área, além de 

servir como apoio para possíveis trabalhos futuros sobre esse tema. 

Este estudo tornou-se viável tendo em vista que há um fácil acesso aos dados, até 

mesmo por que o trabalho poderá contribuir para agregar conhecimentos à empresa. Além de 

acarretar baixos custos, o tempo previsto para realização do trabalho é viável de acordo com o 

período determinado para execução do estágio. 
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Sua originalidade foi caracterizada, levando em conta que até o momento não foram 

realizados outros trabalhos com estas características e sobre este assunto na empresa.  

 

 

1.2 Objetivos do trabalho 

 

 

O objetivo geral do trabalho foi estudar a possibilidade de implantação da gestão do 

conhecimento na Biblioteca Central Comunitária da Universidade do Vale do Itajaí. 

A fim de melhor atender ao propósito acima citado, foram definidos os seguintes 

objetivos específicos: 

• Descrever as atividades executadas na Biblioteca. 

• Levantar os tipos de conhecimentos que são utilizados na Biblioteca. 

• Identificar, quais tipos de conhecimentos são necessários para a execução das 

atividades. 

• Identificar os processos de conversão de conhecimento da Biblioteca. 

• Verificar o processo de comunicação. 

• Verificar de que maneira a Biblioteca armazena as informações. 

 

 

1.3 Aspectos Metodológicos 

 

 

A seguir, será abordada a metodologia que foi utilizada no trabalho. A metodologia 

são os procedimentos e regras utilizadas por determinado método. Conforme ressalta Oliveira 

(1999, p. 57) “O método deriva da metodologia e trata do conjunto de processos pelos quais 

se torna possível conhecer uma determinada realidade, produzir determinados objetivos ou 

desenvolver certos procedimentos ou comportamentos”. 

O método auxilia nas decisões do cientista, traçando o caminho a ser seguido, é o 

conjunto das atividades organizadas para que, com maior segurança e economia seja possível 

alcançar os objetivos definidos, usando como base os procedimentos elaborados por 

estudiosos da metodologia. 
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1.3.1 Caracterização do trabalho de estágio 

 

 

A tipologia utilizada para a realização deste estudo caracterizou-se como pesquisa-

diagnóstico, que segundo Roesch (2006, p. 66) “[...] propõe-se levantar e definir problemas, 

explorar o ambiente. O diagnóstico normalmente reporta-se a uma situação, em um momento 

definido”. A autora salienta ainda, que qualquer mudança organizacional deveria ser 

precedida de uma fase de diagnóstico, pois este tipo de pesquisa explora o ambiente e a 

situação organizacional por meio de coleta e análise de dados, pontuando os problemas 

encontrados. 

Quanto à forma de abordagem utilizada, foi pelo método qualitativo, que conforme 

Richardson (1999, p. 80): 
Os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a 
complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, 
compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir 
no processo de mudança de determinado grupo e possibilitar, em maior nível de 
profundidade, o entendimento das particularidades do comportamento dos 
indivíduos. 
 

A abordagem qualitativa foi utilizada em todas as fases do trabalho, considerando 

que o número de participantes foi de 23 colaboradores. Tal método possibilita o melhor 

entendimento de aspectos psicológicos dos participantes da pesquisa, tendo em vista que 

considera não somente informações estatísticas e sim opiniões e pontos de vistas de diferentes 

indivíduos, justifica-se, portanto por se tratar de uma forma de melhor compreender a 

natureza de um problema social, além de possibilitar fazer uma análise do fenômeno com 

maior profundidade.  

O trabalho caracterizou-se como exploratório descritivo, no qual se buscou explorar 

através de literaturas e entrevistas, as necessidades da empresa para entender e descrever sua 

realidade e anseios. 

Conforme ressalta Gil (2002, p. 41), a pesquisa exploratória tem como objetivo “[...] 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vista a torná-lo mais explícito ou 

construir hipóteses”. Seu objetivo principal é o aprimoramento de idéias ou a descoberta de 

intuições. O autor saliente ainda, que o planejamento é bastante flexível, de modo que 

possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado.  
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Na maioria dos casos esta pesquisa envolve entrevistas com pessoas que tiveram 

experiências práticas com problema pesquisado, levantamentos bibliográficos e análises de 

exemplos que estimulem a compreensão (GIL, 2002). 

Por outro lado, as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a “[...] 

descrição de características de determinada população ou fenômeno, ou então o 

estabelecimento de relações entre variáveis” (GIL, 2002, p. 42).  

É importante destacar que algumas pesquisas descritivas acabam servindo mais para 

proporcionar uma nova visão do problema, o que as aproxima das pesquisas exploratórias. 

“As pesquisas descritivas são, juntamente com as exploratórias, as que habitualmente 

realizam os pesquisadores sociais, preocupados com a atuação prática” (GIL, 2002, p. 42). 

Neste trabalho foi realizado levantamento bibliográfico, entrevista com os 

colaboradores da Biblioteca, perfil dos entrevistados e da empresa e relações entre as teorias 

estudadas e a realidade da Biblioteca. Por estes e outros motivos, a pesquisa foi identificada 

como exploratória descritiva.  

 

 

1.3.2 Contexto e participantes do trabalho de estágio 

 

 

Os participantes de uma pesquisa, em ciências sociais aplicadas, têm papel 

fundamental no processo, pois é por meio deles que o pesquisador terá acesso às informações 

a respeito do objeto a ser investigado. Os autores da área de metodologia destacam a 

necessidade de se definir a população alvo do estudo. Nesse sentido, a população pode ser 

vista, segundo Richardson (1999, p. 157), como “[...] o conjunto de indivíduos que trabalham 

em um mesmo lugar, os alunos matriculados em uma mesma universidade, toda a produção 

de refrigeradores de uma fábrica, todos os cachorros de determinada raça em certo setor de 

uma cidade, etc”. 

O trabalho foi realizado exclusivamente com os funcionários e para que os objetivos 

da pesquisa fossem alcançados, todos os setores da Biblioteca Central foram envolvidos, 

contando com um total de 23 funcionários, sendo entre eles, 01 Gerente, 05 Bibliotecários e 

17 Auxiliares de Biblioteca. 
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Todos os colaboradores participaram da pesquisa, caracterizando o trabalho como 

um censo, que conforme ressalta Malhotra (2006, p. 320) “Um censo envolve a enumeração 

completa dos elementos de uma população”.  

É importante destacar, que as entrevistas foram realizadas em duas etapas. Na 

primeira foi utilizado o roteiro 1, no qual se buscou informações sobre as atividades que cada 

colaborador desempenha na Biblioteca, já o segundo roteiro, buscou informações sobre o 

perfil dos entrevistados, gestão do conhecimento, comunicação, e demais informações 

necessárias para responder objetivos do trabalho. Os colaboradores que não participaram da 

primeira etapa, foram preferencialmente entrevistados na segunda, para que assim, todos 

estivessem envolvidos na pesquisa. Os roteiros estão incluídos nos apêndices do trabalho. 

 

 

1.3.3 Procedimentos e instrumentos de coleta de dados 

 

 

Para responder aos objetivos específicos da pesquisa, foram utilizados dados 

primários, que segundo Aaker; Kumar e Day (2004, p. 99) “São coletados especialmente para 

determinada pesquisa”. Seguindo o mesmo raciocínio, Diehl e Tatim (2004) afirmam que nas 

fontes primárias, as informações podem ser obtidas por meio das pessoas e os dados são 

colhidos e registrados pelo próprio pesquisador em primeira mão.  

Por se tratar de um trabalho de caráter qualitativo, foi aplicada entrevista semi-

estruturada, para tornar possível um melhor entendimento da percepção dos colaboradores 

sobre gestão do conhecimento.  

Segundo Lakatos e Marconi (2002), dentre as técnicas de obtenção de dados em 

pesquisas qualitativas, a entrevista é a que melhor permite o desenvolvimento de relação entre 

as pessoas, pois esta interação face a face permite uma melhor observação das reações dos 

entrevistados quanto a certos aspectos, na hora em que forem indagados seus anseios e outros 

fatores de influência. 

Foram utilizados ainda dados secundários, que segundo Roesch (2006) são 

informações já existentes, como podem ser considerados os relatórios e demais documentos 

da empresa. A observação participante também foi utilizada, tendo em vista que a acadêmica 

possui vínculo empregatício com a empresa.  
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1.3.4 Tratamento e análise de dados 
 

 

Após o levantamento das informações, iniciou-se a fase na qual os dados foram 

tratados e analisados. Para a correta interpretação dos resultados foi utilizada a análise de 

conteúdo, que conforme ressalta Richardson (1999, p. 224) “[...] é um conjunto de 

instrumentos metodológicos cada dia mais aperfeiçoados que se aplicam a discursos 

diversos”. 

Já para Roesch (2006) a análise de conteúdo é um método que busca classificar 

palavras, frases ou mesmo parágrafos em categorias e conteúdos. A autora apresenta um 

roteiro simplificado para a realização da análise de conteúdo. No quadro abaixo, pode ser 

observada uma adaptação do roteiro, conforme a realização da análise dos dados do trabalho. 

 

Roteiro de análise de conteúdo 

1 – Definição das unidades de análise; 

2 – Definição das categorias (conforme objetivos específicos); 

3 – Codificação do texto; 

4 – Estratificação das respostas e comparação entre os grupos; 

5 – Interpretação dos dados à luz da teoria; 

6 – Apresentação dos dados em forma de quadros comparativos e textos explicativos. 

Quadro 1 – Roteiro de análise de conteúdo. 
Fonte: adaptado de Roesch, 2006. 

 

Para realizar as análises, os entrevistados foram estratificados em dois grupos: com 

3° grau e com 2° grau completo. O grupo de entrevistados com 3° grau completo foi 

denominado grupo A, já o grupo com 2° grau completo foi denominado grupo B. É 

importante dizer ainda, que no grupo A encontram-se a Gerente da Biblioteca, os 

Bibliotecários e alguns Auxiliares, entre eles o responsável pela comunicação, a responsável 

pela ação cultural e o responsável pelo suporte aos sistemas. Já no grupo B, estão somente 

Auxiliares de referência, periódicos, processamento técnico e físico de obras. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

Neste capítulo serão apresentados conceitos, fundamentos teóricos e experiências de 

diferentes autores para referenciar e sustentar os objetivos propostos e resultados almejados 

deste trabalho. Para Roesch (2006, p. 105) “A revisão da literatura permite entre outros 

propósitos levantar soluções alternativas para tratar de uma problemática”. 

No decorrer do capítulo serão descritas algumas teorias clássicas da administração, 

será abordado o tema administração estratégica, além de tratar de um assunto atual que é a 

gestão do conhecimento e sua relação com a gestão da informação, gestão de pessoas e 

aprendizagem organizacional. 

 

 

2.1 Teorias da Administração 
 

 
As Escolas da Administração desenvolveram algumas teorias que, apesar das práticas 

de administração serem traçadas há muito tempo, tiveram um estudo formal relativamente 

recente. Tais teorias proporcionam às empresas um melhor entendimento do âmbito 

organizacional, permitindo o uso de diversos princípios anteriormente estudados para 

auxiliarem em seus negócios.  

Conforme ressaltam Lacombe e Heilborn (2006), teoria é um conjunto de suposições 

inter-relacionadas para explicar alguma coisa. Na administração, diversas teorias são 

utilizadas, sendo que podem ser entendidas como um conjunto de princípios e prescrições que 

visam facilitar a realização dos objetivos das organizações e serão mais ou menos válidas na 

medida em que isso efetivamente ocorrer.  

A teoria da administração é recente, somente por volta de 1886 um importante 

industrial chamado Henry R. Towne chamou a atenção da sociedade da época sobre a 

necessidade da realização de um estudo científico da administração (CHIAVENATO, 2001). 

Mais tarde estas teorias foram mais bem estudadas e escritas, como é possível observar-se no 

quadro a seguir. 
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Principais teorias administrativas, suas ênfases e principais enfoques 

Ênfase Teorias administrativas Principais enfoques 

Tarefas 
Administração Científica Racionalização do trabalho no nível 

operacional; 

Teoria clássica  

Teoria neoclássica 

Organização Formal; 

Princípios gerais da Administração; 

Funções do Administrador; 

Teoria da burocracia Organização Formal Burocrática; 

Racionalidade Organizacional; Estrutura 

Teoria estruturalista Múltipla abordagem; 

Organização formal e informal; 

Análise intra-organizacional e análise 

interorganizacional; 

Teoria das relações humanas Organização informal; 

Motivação, liderança, comunicações e dinâmica 

de grupo; 

Teoria do comportamento 

organizacional 

Estilos de Administração; 

Teoria das decisões; 

Integração dos objetivos organizacionais e 

individuais; 

Pessoas 

Teoria do desenvolvimento 

organizacional 

Mudança organizacional planejada; 

Abordagem de sistema aberto; 

Teoria estruturalista Análise intra-organizacional e análise 

ambiental; 

Abordagem de sistema aberto; Ambiente 

Teoria da contingência Análise ambiental (imperativo ambiental); 

Abordagem de sistema aberto; 

Tecnologia 
Teoria da contingência Administração da tecnologia (imperativo 

tecnológico). 

Quadro 2 – Principais teorias administrativas, suas ênfases e principais enfoques. 
Fonte: adaptado de Chiavenato, 2001. 

 

As teorias da administração estudam a administração das empresas e demais tipos de 

organizações, baseando-se na interação e interdependência de cinco variáveis básicas: tarefas, 

estrutura, pessoas, ambiente e tecnologia. Cada teoria procura valorizar uma ou algumas 

dessas váriáveis básicas (CHIAVENATO, 2001). 
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Os estudos recentes sobre as organizações complexas levaram a perspectiva de que a 

estrutura da organização e seu funcionamento são dependentes da sua interface com o 

ambiente externo. Contudo, cada ambiente exige um modelo organizacionais diferenciado 

para obter eficácia, assim, torna-se necessário um modelo para cada situação 

(CHIAVENATO, 2001).  

Assim sendo, pode-se afirmar que todas as teorias administrativas são bem aplicáveis 

às situações atuais, para isso, os administradores devem conhecê-las perfeitamente para 

saberem optar por alguma delas, ou usá-las conforme as contingencias do ambiente. 

Cada teoria surgiu como uma resposta aos problemas empresariais da época, 

apresentando soluções relevantes para tais problemas. Assim, ainda hoje surgem novas teorias 

a fim de superar a falta de soluções para problemas atuais, baseadas ou não em teorias 

anteriores, cada teoria procura superar os aspectos das outras em função do ambiente vivido.  

É oportuno citar, que o mesmo não ocorreu com as funções do administrador. Essas 

não mudaram com o tempo, e ainda hoje são conhecidas como: planejamento, organização, 

direção e controle. Assim sendo, pode-se afirmar que o que mudou nas funções do 

administrador foi a maneira de exercê-las, pois hoje não se planeja individualmente as 

atividades a serem desenvolvidas, o planejamento é estratégico e envolve todas as áreas da 

organização. O controle e a direção são mais amplos e desenvolvidos através da participação e 

da liderança, o que permite o alinhamento dos objetivos pessoais com as metas e missão da 

empresa.  

 

 

2.1.1 Processos da administração 
 

 

Em Administração é difícil encontrar definições-padrão, considerando que é definida 

de diversas maneiras. Em geral, são variações do mesmo tema, que vem evoluindo no 

decorrer dos anos. As definições atuais de administração dão maior ênfase ao ser humano na 

organização, concentram a atenção nos resultados a serem atingidos, nos objetivos e metas e 

integram os objetivos pessoais dos participantes com os objetivos da organização 

(MONTANA; CHARNOV, 2003). 

A palavra Administração vem do latim ad (direção, tendência para) e minister 

(subordinação ou obediência) e significa aquele que realiza uma função abaixo do comando 
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de outra, isto é, aquele que presta um serviço a outro. A tarefa da administração é interpretar 

os objetivos propostos pela organização e transformá-los em ações, por meio do 

planejamento, organização, direção e controle de todos os esforços realizados em todas as 

áreas e em todos os níveis da organização a fim de alcançar tais objetivos da maneira mais 

adequada (CHIAVENATO, 2001). 

Como sustenta Daft (2005, p. 5) “Administração é o alcance das metas 

organizacionais de maneira eficaz e eficiente por meio de planejamento, organização, 

liderança e controle dos recursos organizacionais”. Já para Lacombe e Heilborn (2006, p. 4) 

“Administrar é o ato de com e por meio de pessoas para realizar os objetivos tanto da 

organização quanto de seus membros”. 

Toda empresa existe com determinado propósito, a administração permite o alcance 

de suas metas e objetivos auxiliando os tomadores de decisão para que usem os recursos 

existentes de maneira a obter bons resultados. O processo de administrar inclui algumas 

funções básicas, que segundo Daft (2005) são: planejamento, organização, liderança e 

controle. Com essas funções, torna-se possível o alcance das metas da organização de maneira 

eficaz e eficiente. 

Conforme sustenta Certo (2003), o planejamento se enquadra no processo de 

determinar como a organização pode chegar onde deseja e o que fará para executar seus 

objetivos. No entanto Daft (2005) define planejamento como sendo a função administrativa 

envolvida com a definição de metas para o desempenho organizacional futuro e com a decisão 

sobre as tarefas e o uso dos recursos necessários para alcançá-las. 

O planejamento está ligado a todas as atividades administrativas, sem ele a empresa 

corre o risco de obter um mau desempenho e não alcançar eficientemente seus objetivos. Um 

planejamento bem elaborado mostra como a empresa poderá chegar onde deseja, aponta a 

direção a seguir. 

A organização é um dos processos administrativos e é definida por Daft (2005 p. 6) 

como sendo “[...] a função administrativa envolvida com a atribuição de tarefas, agrupamento 

de tarefas em departamentos, e a alocação de recursos para os departamentos”. 

Organização, portanto, é o processo de arrumar e alocar o trabalho, a autoridade e os 

recursos entre membros da organização de modo que eles possam alcançar eficientemente os 

objetivos da mesma. 

Uma vez traçados os planos e organizadas as funções e tarefas, é função do 

administrador dirigir ou liderar as pessoas envolvidas no processo. 
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Liderança é o processo de direcionar o comportamento dos outros para a realização 

de algum objetivo. O foco principal dessa função administrativa é conseguir que as coisas 

sejam realizadas pelas pessoas, ou seja, fazer com que os indivíduos ajam de certa maneira ou 

sigam determinado curso, que em termos ideais é perfeitamente coerente com fatores como as 

políticas organizacionais (CERTO, 2003). 

Proporcionar liderança está se tornando uma função administrativa cada vez mais 

importante. Liderar envolve motivar e influenciar os funcionários, criar cultura e valores 

compartilhados, comunicar as metas aos funcionários, despertar neles o desejo de 

desempenhar um nível mais alto dentro da organização. De acordo com Daft (2005, p. 6) 

“Liderança é a função administrativa que envolve o uso de influência para motivar os 

funcionários a alcançarem as metas da organização”. 

Com as metas devidamente planejadas, os planos formulados, as estruturas definidas 

e as pessoas motivadas e lideradas, tornam-se necessário que os administradores controlem e 

monitorem as atividades dos funcionários, determinando se a organização está ou não em 

direção à suas metas, e fazendo as correções que sejam necessárias (DAFT, 2005). 

De acordo com Mockler (1972 apud CERTO, 2003, p. 418) o controle é: 

[...] um esforço sistemático da administração dos negócios para comparar o 
desempenho com o padrão, os planos e as metas preestabelecidas para determinar se 
o desempenho está de acordo com esses padrões; caso contrário, tomar qualquer 
ação corretiva necessária para garantir que os funcionários e outros recursos da 
empresa sejam utilizados da maneira mais eficaz e eficiente na conquista dos 
objetivos da empresa. 

Considerando o fato de que se vive em uma sociedade industrializada, na qual as 

tecnologias complexas dominam e as organizações reúnem conhecimento, pessoas e matérias-

primas para realizar tarefas que um indivíduo não conseguiria sozinho. Cabe ao administrador 

conduzir esses recursos para alcançar o sucesso da organização, e para isso ele deve 

primeiramente ter suas funções bem definidas, e na seqüência estabelecer estratégias para 

melhor competir no mercado.  

 

 

2.1.2 Administração estratégica  
 

 

A administração estratégica surgiu como uma disciplina híbrida, sofrendo influência 

das sociologias e da economia, é considerada uma evolução das teorias das organizações. 
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Teve uma constituição tardia em comparação com as outras disciplinas tradicionais do 

conhecimento administrativo (CAMARGOS; DIAS, 2009). 

Para falar de administração estratégica, é interessante definir primeiramente 

estratégia, que segundo Wright; Kroll e Parnell (2007, p. 24) “[...] refere-se aos planos da alta 

administração para alcançar resultados consistentes com a missão e os objetivos gerais da 

organização”.  

Nesse sentido, Mintzberg et al (2006, p. 34) reconhecem estratégia como sendo “[...] 

um padrão ou plano que integra as principais metas, políticas e seqüências de ação da 

organização em um todo coeso”. Mintzberg et al (2006) afirmam ainda que uma estratégia 

bem formulada ajuda a organizar e alocar os recursos da organização em uma postura única e 

variável, baseada em suas competências e deficiências internas relativas, mudanças 

antecipadas no ambiente e movimentos contingentes por parte dos oponentes inteligentes. 

Para Wright; Kroll e Parnell (2007, p. 24) a administração estratégica “[...] é um 

termo amplo que abrange não somente a administração dos estágios já identificados, mas 

também os estágios iniciais de determinação da missão e os objetivos da organização no 

contexto de seus ambientes externos e internos”.  

Mintzberg et al (2006) apresentam cinco definições de estratégia, conhecidas como 

cinco Ps para estratégia, que são: plano, pretexto, padrão, posição e perspectiva, conforme se 

pode observar no Quadro 3 a seguir.  

 

Cinco Ps da estratégia 

• Plano: algum tipo de curso de ação conscientemente pretendido, uma diretriz para lidar com 

determinada situação; 

• Pretexto: uma “manobra” específica para superar um oponente ou concorrente; 

• Padrão: um padrão em uma corrente de ações. É consistência no comportamento, pretendida ou 

não; 

• Posição: combinação entre organização e ambiente, ou seja, entre o contexto interno e externo; 

• Perspectiva: seu conteúdo consiste não apenas de uma posição escolhida, mas também de uma 

maneira fixa de olhar para o mundo. É para a organização aquilo que a personalidade é para o 

indivíduo. 

Quadro 3 - Cinco Ps da estratégia. 
Fonte: adaptado de Mintzberg et al, 2006. 
 

Conforme foi observado nos conceitos apresentados anteriormente, é possível 

afirmar que estratégia é o meio utilizado pelas empresas a fim de atingir seus objetivos, tais 
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como alcançar uma posição sustentável no mercado, uma continuidade vital ou mesmo 

vantagem competitiva. Uma estratégia está sempre ligada à busca de um desempenho superior 

por parte da empresa. 

Já para Porter (1999, p. 63), “Estratégia é criar uma posição exclusiva e valiosa, 

envolvendo um diferente conjunto de atividades. Se houvesse apenas uma única posição ideal, 

não haveria necessidade de estratégia”. O autor salienta ainda, que uma posição exclusiva não 

é suficiente para garantir à empresa uma vantagem sustentável, pois esta posição atrairá a 

imitação dos concorrentes.  

Nesse sentido, pode-se argumentar que a gestão do conhecimento pode ser 

identificada como uma estratégia de gestão que, quando bem implantada, torna-se uma 

estratégia de difícil imitação, principalmente quando não é explicitada, pois neste caso é de 

difícil acesso aos concorrentes. 

 

 

2.1.2.1 Tipos de estratégias  
 

 

Vários tipos de estratégias são abordados nas bibliografias estudadas sobre o assunto, 

Mintzberg; Ahlstrand e Lampel (2000) sustentam dois tipos de estratégias, que denominam 

como estratégias deliberadas e estratégias emergentes. 

Conforme mostra a figura 1, as estratégias deliberadas são as intenções plenamente 

realizadas. As não-realizadas podem ser chamadas de estratégias irrealizadas. Há ainda um 

terceiro caso, que é chamado de estratégia emergente, se dá quando um padrão realizado não 

era expressamente pretendido. “Poucas - ou nenhuma - estratégias são puramente deliberadas, 

assim como poucas são totalmente emergentes. Uma significa aprendizado zero, a outra 

significa controle zero” (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL; 2000). 
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Figura 1 - Estratégias deliberadas e emergentes. 
Fonte: Mintzberg; Ahlstrand e Lampel, 2000, p. 19. 
 

Por outro lado, um ensinamento mais recente sobre estratégia é passado por 

Whittington (2006), que apresenta quatro abordagens básicas de estratégia, que são: clássica, 

evolucionária, processualista e sistêmica.  

No contexto da abordagem clássica, a lucratividade é o objetivo supremo das 

empresas, e o planejamento racional é o meio de obtê-las. Por outro lado, a evolucionária tem 

menos confiança na habilidade da gerência em planejar e agir racionalmente. Em vez de 

contar com os gerentes, os evolucionários esperam que os mercados garantam maximização 

do lucro. A abordagem processual, em geral compartilha o ceticismo da teoria evolucionária 

quanto ao desenvolvimento racional da estratégia, mas tem menos confiança na força dos 

mercados para assegurar resultados de maximização do lucro. No entanto, a abordagem 

sistêmica mantém a fé na capacidade de as organizações planejarem e agirem efetivamente 

dentro de seus ambientes (WHITTINGTON, 2006). 

Segundo o autor, “As quatro abordagens se diferenciam fundamentalmente em duas 

dimensões: os resultados da estratégia e os processos pelos quais ela é levada a termo”. Essas 

diferenças podem ser percebidas na interseção dos eixos na figura 2, na qual o eixo vertical 

mede o grau em que a estratégia produz resultado e o horizontal considera os processos, 

considerando que a estratégia pode ser produto de cálculos deliberados ou emerge por 

acidente (WHITTINGTON, 2006). 
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Figura 2 – Perspectivas genéricas sobre estratégia. 
Fonte: Whittington, 2006, p. 3. 
 

Na interpretação da figura 2, as posições das quatro abordagens nos dois eixos 

mostram que as abordagens clássica e evolucionária acreditam que a maximização do lucro é 

o resultado natural do desenvolvimento da estratégia, ambas concordam que a estratégia pode 

ser algo deliberado. Já as abordagens sistêmica e processual acreditam em resultados 

possíveis além do lucro e enxergam a estratégia como algo que emerge dos processos 

governados por acasos, confusão ou conservadorismo. 

No entendimento expressivo de Porter (1997), existem três estratégias, que são 

chamadas de estratégias genéricas e são concebidas de forma deliberada. Podem ser usadas 

isoladamente ou de forma combinada, auxiliando a organização na criação de uma posição 

defensável em longo prazo e a superar os concorrentes. Tais estratégias são conhecidas como:  

• Liderança no custo total: consiste em atingir a liderança no custo total através de um 

conjunto de políticas funcionais orientadas para este objetivo básico.  

• Diferenciação: diferenciar o produto ou o serviço oferecido pela empresa, criando algo 

que seja considerado único ao âmbito de toda organização. 

• Enfoque: enfocar em determinado grupo comprador, um segmento de linha de produtos, 

ou um mercado geográfico. Pode estar diretamente associado tanto com a liderança no 

custo total quando com a diferenciação. 
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O autor salienta ainda que “A colocação em prática de qualquer uma destas 

estratégias genéricas exige, em geral, comprometimento total e disposições organizacionais de 

apoio que serão diluídos se existir mais de um alvo primário” (PORTER, 1997, p. 49). 

Em função do atual contexto de mudanças complexas, as organizações têm buscado 

estratégias inovativas para se tornarem competitivas. Entre essas estratégias encontra-se a 

estratégia de gestão do conhecimento.  

 

 

2.2 Gestão do Conhecimento 
 

 

As empresas atuais precisam estar conscientes da nova dinâmica e restrições de seus 

relacionamentos com os clientes, fornecedores e concorrentes. Na Era da Informação e do 

Conhecimento, precisam estar cientes que suas possibilidades e restrições estratégicas já não 

estão baseadas somente na limitação de capital, na demanda, na capacidade de produção ou 

no acesso a mercados estrangeiros. Grande parte de suas restrições comerciais são derivadas 

principalmente por escassez de pessoas disponíveis para levar a empresa à economia 

globalizada (FLEURY; OLIVEIRA JUNIOR, 2001). 

Contudo, isso não significa que o trabalho das pessoas seja desqualificado, mas sim 

que os agentes humanos devem reunir recursos intangíveis com recursos convencionalmente 

gerenciados, e assim, aumentar o valor para o cliente. 

É possível perceber que se está abandonando a maneira industrial de ver o mundo, 

Sveiby (1998, p. 36, grifo do autor) trata esse mundo como o velho mundo ou paradigma 

industrial. Ressalta ainda que “O novo sei lá o que parece ser intangível e caótico, individual 

e global, pequeno e grande, mecânico e humano, tudo ao mesmo tempo. Entretanto, parece 

razoavelmente óbvio que a informação e o conhecimento, no sentido mais amplo estão 

adquirindo importância”. 

O quadro 4 mostrará a evolução e transição entre a era do paradigma industrial e a 

era do conhecimento. O quadro descreve a maneira como Sveiby interpreta o que está 

acontecendo. A coluna da direita sintetiza também os princípios que regem a organização 

projetada pelo autor como um arquétipo para o futuro, denominada a organização do 

conhecimento. 
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Princípios da organização do conhecimento 

Item Visto pelo paradigma industrial 
ou de uma perspectiva industrial. 

Visto pelo paradigma do 
conhecimento ou de uma 

perspectiva do conhecimento. 

Pessoas Geradores de custos ou recursos Geradores de receita 

Base de poder dos 
gerentes 

Nível relativo de hierarquia 
organizacional Nível relativo de conhecimento 

Luta de poder Trabalhadores físicos versus 
capitalistas 

Trabalhadores do conhecimento versus 
gerentes 

Principal tarefa da 
gerência Supervisão de subordinados Apoio aos colegas 

Informação Instrumento de controle Ferramenta para o recurso da 
comunicação 

Produção 
Trabalhadores físicos processando 
recursos físicos para criar produtos 
tangíveis 

Trabalhadores do conhecimento 
convertendo conhecimento em 
estruturas tangíveis. 

Fluxo de 
informação Via hierarquia organizacional Via redes colegiadas 

Forma básica de 
receita Tangível (dinheiro) Intangível (aprendizado, novas idéias, 

novos clientes, P&D) 
Estrangulamento na 
produção 

Capital financeiro e habilidades 
humanas Tempo e conhecimento 

Manifestação da 
produção Produtos tangíveis (hardware) Estruturas intangíveis (software) 

Fluxo de produção Regido pela máquina, seqüencial Regido pelas idéias, caótico 

Efeito do porte Economia de escala no processo de 
produção Economia de escopo das redes 

Relacionamento 
com o cliente Unilateral pelos mercados Interativo pelas redes pessoais 

Conhecimento Uma ferramenta ou um recurso entre 
outros O foco empresarial 

Finalidade do 
aprendizado Aplicação de novas ferramentas Criação de novos ativos 

Valores do mercado 
acionário Regido pelos ativos tangíveis Regido pelos ativos intangíveis 

Economia De redução de lucros De aumento e redução de lucros 

Quadro 4 – Princípios da organização do conhecimento. 
Fonte: adaptado de Sveiby, 1998. 

 

Acrescenta-se a partir da visão de Stollenwerk (2009) que a implantação e 

coordenação da gestão do conhecimento criam uma vantagem competitiva sustentável e de 

difícil imitação, pois está enraizada nas pessoas que trabalham na empresa e não em recursos 
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físicos, que são facilmente imitáveis pelos concorrentes e menos flexíveis para reagir às 

incertezas do ambiente.  

Seguindo a mesma linha de pensamento, Harrison (2005) elucida que o 

conhecimento é um ativo intangível, e ao contrário dos ativos fixos, o conhecimento pode ser 

usado simultaneamente por várias partes, com a vantagem de que não se desgasta, embora seu 

valor possa se depreciar à medida que surgem novos conhecimentos. É difícil mensurar a 

quantidade de conhecimento transferido ou seu valor, ao contrário do ativo físico que recebe 

facilmente um preço de venda ou transferência. Por fim, os direitos aos ativos tangíveis são 

razoavelmente claros e fáceis de cumprir, enquanto é difícil proteger e respeitar a proteção da 

propriedade intelectual. 

Assim sendo, as empresas precisam gerenciar seus recursos de maneira que criem 

vantagens competitivas, e que sejam sustentáveis para não serem perdidas com o tempo. O 

conhecimento em especial deve ser protegido e fortemente usado, pois pode agregar valor à 

empresa.  

A visão de que o conhecimento é um recurso surgiu das pesquisas realizadas com 

base nos pressupostos da teoria baseada em recursos (RBV - Resourse Based View) 

(BARNEY, 2001; FLEURY; OLIVEIRA JUNIOR, 2001; PENROSE, 2006). Para Collis e 

Montgomery (1995, apud NADAI; CALADO, 2009, p. 3) a teoria da visão da empresa 

baseada em recursos “[...] apresenta uma visão voltada não apenas para os recursos da 

empresa, mas também para a importância da influência do ambiente competitivo no sucesso 

da empresa”, ou seja, na somatória das análises interna e externa da indústria e análise do 

ambiente competitivo. 

Os autores enfatizam ainda, que é importante, porém difícil, a identificação de 

recursos valiosos, cuja contribuição é essencial para o negócio da empresa. A teoria da 

empresa baseada em recursos, auxilia na identificação de tais recursos através de vários testes 

de mercado externos de seu valor: imitabilidade, durabilidade, apropriabilidade 

substitutabilidade e superioridade competitiva (COLLIS; MONTGOMERY 1995, apud 

NADAI; CALADO, 2009). 

Depois de identificados, é necessário que a empresa utilize tais recursos para 

construir uma estratégia que seja sustentável. O conhecimento possibilita tal estratégia, 

contudo, o conhecimento explícito é imitado pelos concorrentes com maior facilidade por 

estar codificado e facilmente percebido, já o conhecimento tácito, conforme ressalta Harryson 

(2005) pode ser muito mais útil para a criação de estratégia competitiva sustentável, por ser 

difícil de articular de uma forma significativa e completa.  
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Diante desse contexto, reconhece-se o conhecimento como vantagem competitiva 

surgindo assim gestão do conhecimento. Spender (1996 apud SILVA, 2009, p. 7) acredita que 

“Nos anos 80, esse tema tornou-se mais presente como advento das abordagens teóricas 

relacionadas à sociedade do conhecimento, ao aprendizado organizacional e às competências 

essenciais na gestão estratégica”.  

É oportuno dizer também que: 

Em anos recentes, as pesquisas nessas abordagens intensificaram suas aplicações 
práticas e o aprofundamento teórico, focalizando a necessidade de se entender como 
as organizações trabalham com o conhecimento para desenvolver novos produtos, 
novos processos e novas formas ou arranjos organizacionais mais flexíveis, 
proporcionando uma vantagem competitiva sustentável (SILVA, 2009, p. 1). 

Por outro lado, Sveiby (1998 apud SANTOS et al, 2008, p. 03) assinala que “O 

conceito de gestão do conhecimento surgiu no início da década de 90 e não é mais uma moda 

de eficiência operacional, mas faz parte da estratégia empresarial”. 

A gestão do conhecimento surgiu vários anos atrás, em uma época em que o 

ceticismo dos gestores em relação a modismos empresariais parecia ser absoluto 

(DAVENPORT; MARCHAND; DICKSON; 2004). 

Os autores enfatizam ainda que: 

Nos anos 1970 e 1980, à medida que a tecnologia dos computadores combinada com 
redes e novas ferramentas de software se tornaram disponíveis, as empresas 
passaram do processamento de dados para os sistemas de informação e a gestão de 
documentos. Nem bem as pessoas e organizações haviam aprendido a lidar com 
dados e os gestores já começaram a buscar a gestão da informação. Subitamente, 
quando começaram a dominá-la, surgiu a gestão do conhecimento (DAVENPORT; 
MARCHAND; DICKSON, 2004, p. 29). 

Nos últimos cinco anos a gestão do conhecimento tem crescido em importância, 

consolidando-se hoje como forte tendência na área de gestão empresarial. Um dos motivos 

deste crescimento pode ter sido as experiências pioneiras nos EUA e Europa que se 

traduziram em resultados significativos, isso tem estimulado sua adoção por um número cada 

vez maior de empresas e organizações (STOLLENWERK, 2009). 

Para uma melhor compreensão da gestão do conhecimento, é importante saber e 

analisar as discussões referentes às diferenças entre dados, informação e conhecimento. Por 

isso, alguns autores (Alvarenga Neto, 2008; Davenport e Prusak, 1998; Silva, 2009) procuram 

a diferenciação e conceituação desses termos. 

Davenport e Prusak (1998, p. 1) enfatizam que “Conhecimento não é dado nem 

informação, embora esteja relacionado com ambos e as diferenças entre esses termos sejam 

normalmente uma questão de grau”. Os autores ponderam ainda, que dados são conjuntos de 

fatos distintos e objetivos, relativos a eventos. Num contexto organizacional, podem ser 
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descritos como registros estruturados de transações. Já a informação pode ser descrita como 

uma mensagem, geralmente na forma de um documento ou uma comunicação audível ou 

visível. Pode-se afirmar, portanto, que a informação é composta por dados, e são os dados que 

fazem diferença. O conhecimento por sua vez, deriva da informação assim como a informação 

deriva dos dados, sendo que o conhecimento é mais rico, mais profundo e mais amplo do que 

os dados ou a informação. 

Da mesma forma, Tuomi (1999 apud SILVA; 2009), afirma que esses conceitos 

normalmente encontram-se em um sentido hierárquico, no qual os dados são simples fatos 

que se tornam informação, se forem combinados em uma estrutura compreensível, ao passo 

que a informação torna-se conhecimento, se for colocada em um contexto, podendo ser usada 

para fazer previsões. Uma informação é convertida em conhecimento quando um indivíduo 

consegue ligá-la a outras informações, avaliando-a e entendendo seu significado no interior de 

um contexto específico. 

O autor ensina ainda, que uma hierarquia reversa a esta também faz sentido; nesse 

caso, a informação emerge somente após existir o conhecimento que permita compreender a 

sua estrutura, e os dados são percebidos somente após a informação que permite verificar a 

existência dos fatos.  

Alvarenga Neto (2008) transmite um conceito no qual afirma que os dados são 

simples observações sobre o estado do mundo, a informação é composta por dados de 

relevância e propósito e o conhecimento é a informação valiosa da mente humana onde estão 

incluídas a reflexão, a síntese e o contexto.  

Dados Informação Conhecimento 

Simples observações sobre o 

estado do mundo:  

• Facilmente estruturados; 

• Facilmente obtidos por 

máquinas; 

• Freqüentemente 

quantificados. 

• Facilmente transferíveis 

Dados dotados de relevância e 

propósito: 

• Requer unidade de análise; 

• Exige consenso em relação ao 

significado; 

• Exige necessariamente a 

medição humana. 

Informação valiosa da mente 

humana. 

Inclui reflexão, síntese e 

contexto: 

• De difícil estruturação; 

• De difícil captura em 

máquinas; 

• Freqüentemente tácito; 

• De difícil transferência.  

Quadro 5 – Dados, informação e conhecimento. 
Fonte: adaptado de Alvarenga Neto, 2008. 
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Assim como as definições dos autores citados anteriormente, há ainda diversas 

definições dadas para o conhecimento que normalmente consideram essas diferenciações 

hierárquicas e, em sua maioria, convergem para a idéia de que o conhecimento é uma mistura 

de experiências, valores e informação, dentre outros. 

A gestão do conhecimento, na concepção de Davenport e Prusak (1998) pode ser 

vista como uma série de ações gerenciais constantes e sistemáticas que facilitam os processos 

de criação, registro e compartilhamento do conhecimento nas organizações. Por outro lado, 

Alvarenga Neto (2008) ressalta que a gestão do conhecimento deve ser entendida como gestão 

da organização na era do conhecimento. Para o autor, as empresas não gerenciam o 

conhecimento, este se encontra incorporado em cada pessoa e na fronteira periférica existente 

entre as mentes de várias pessoas que atuam dentro de uma mesma organização. O que as 

empresas fazem é gerenciar as condições ambientais necessárias à criação e troca de 

conhecimento novo, favorecendo o processo de inovação, necessário à sua sustentabilidade.  

É oportuno apontar que, na visão de Fleury e Oliveira Junior. (2001, p. 18), o 

conhecimento organizacional como “[...] fruto das interações que ocorrem no ambiente de 

negócios e que são desenvolvidas por meio de processos de aprendizagem. O conhecimento 

pode ser entendido também como informação associada à experiência, intuição e valores”. Já 

a gestão do conhecimento, conforme sustentam os autores, vai além, esta é “[...] a tarefa de 

identificar, desenvolver, disseminar e atualizar o conhecimento estrategicamente relevante 

para a empresa, seja por meio de processos internos, seja por meio de processos externos às 

empresas”. 

No entendimento de Sveiby (1998, p. 44) o conhecimento nada mais é do que uma 

capacidade de agir, pois segundo o mesmo, “[...] a capacidade que uma pessoa tem de agir 

continuamente é criada por um processo de saber. Em outras palavras, ela é contextual. O 

conhecimento não pode ser destacado de seu contexto”. 

 

 

2.2.1 Tipos de conhecimento  
 

 

Vários modelos de gestão do conhecimento foram criados e estudados até o 

momento. Não se sabe afirmar ao certo, qual é o mais correto ou aplicável, o que se sabe, é 

que cada organização deve estudá-los para saber qual deles é mais viável para implantação em 
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seu contexto. É fato também que na maioria dos estudos realizados por pesquisadores 

internacionais e nacionais, o modelo de Nonaka e Takeuchi (2008) é o mais utilizado, por isso 

deu-se a preferência por este para fundamentar o tema escolhido.  

Nonaka e Takeuchi (2008) destacam a importância de dois tipos de conhecimento 

nas organizações: 

• Explícito: pode ser transmitidos por meio de palavras, números, sons, e compartilhados 

na forma de dados, fórmulas científicas, recursos visuais, fitas de áudio, especificações 

de produtos ou manuais. Pode ser rapidamente transmitido aos indivíduos, formal ou 

sistematicamente. 

• Tácito: não é facilmente visível e explicável, pelo contrário, é altamente pessoal e difícil 

de formalizar, tornando-se de comunicação e compartilhamento dificultoso. As intuições, 

os palpites subjetivos estão sob a rubrica do conhecimento tácito. O conhecimento tácito 

está profundamente enraizado nas ações e na experiência corporal do indivíduo, assim 

como nos ideais, valores ou emoções que ele incorpora. 

Os dois tipos de conhecimentos estão em permanente estado de fluxo na cadeia de 

conhecimento circulando entre os diferentes setores, podendo ser convertido um ou outro. 

Para representar esta conversão Nonaka e Takeuchi (2008) desenvolveram um modelo 

denominado espiral do conhecimento, afinal a criação do conhecimento é um processo 

dinâmico e contínuo, que considera a colaboração entre os indivíduos e equipes de uma 

organização em processo cíclico que contribui para a criação e difusão do conhecimento. 

No quadro 6, é possível observar algumas distinções entre conhecimento tácito e 

explícito. As características associadas aos aspectos mais tácitos do conhecimento estão 

listadas a esquerda, enquanto as qualidades correspondentes ao conhecimento explícito são 

mostradas a direita. 

 

Dois tipos de conhecimento 

Conhecimento Tácito (subjetivo) Conhecimento Explícito (objetivo) 

Conhecimento da experiência (corpo) Conhecimento da racionalidade (mente) 

Conhecimento simultâneo (aqui e agora) Conhecimento seqüencial (lá e então) 

Conhecimento análogo (prática) Conhecimento digital (teoria) 

Quadro 6 - Dois tipos de conhecimento. 
Fonte: adaptado de Nonaka e Takeuchi, 2008. 

 

Nonaka e Takeuchi (2008) explicam que o conhecimento da experiência tende a ser 

tácito, físico e subjetivo, enquanto o conhecimento da racionalidade tende a ser explícito, 
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metafísico e objetivo. O conhecimento tácito é criado “aqui e agora” em um contexto 

específico, prático. Por outro lado, o conhecimento explícito é sobre os eventos passados ou 

objetos “lá e então” e é orientado para uma teoria independente do conceito.  

Para se tornar uma empresa que gera conhecimento a organização deve completar a 

espiral do conhecimento, espiral esta que vai de tácito para tácito, de explícito a explícito, de 

tácito a explícito, e finalmente, de explícito a tácito. Logo, o conhecimento deve ser articulado 

e então internalizado para tornar-se parte da base de conhecimento de cada pessoa. A espiral 

começa novamente depois de ter sido completada, porém em patamares cada vez mais 

elevados, ampliando assim a aplicação do conhecimento em outras áreas da organização 

(NONAKA; TAKEUCHI, 2008). 

Outra posição a respeito da gestão do conhecimento aparece à fala de Frota e Pantoja 

(2009) quando afirmam que: 

A história da teoria do conhecimento humano ocidental pode ser vista como uma 
constante polêmica em torno do tipo de conhecimento que é mais verdadeiro. 
Enquanto os ocidentais tendem a enfatizar o conhecimento explícito, os japoneses 
tendem a enfatizar o conhecimento tácito. Na visão de Nonaka e Takeuchi, contudo, 
o conhecimento tácito e conhecimento explícito não são entidades totalmente 
separadas, e sim mutuamente complementares. Interagem um com os outros e 
realizam trocas nas atividades criativas dos seres humanos. 

Em síntese pode-se destacar que a gestão do conhecimento é, portanto, uma 

combinação de experiência, valores, informações e insights de uma pessoa que leva à 

incorporação e avaliação de novas experiências e outras informações, ter consciência do que 

se sabe, do que se precisa saber e das capacidades pessoais e profissionais. É uma questão de 

sobrevivência na era moderna e isso dentro da empresa pode ser comparável a um organismo 

vivo com todos os seus fluxos. A geração do conhecimento consiste no compromisso pessoal 

e em vários processos de conversão entre o conhecimento tácito e o explícito, envolvendo 

desde o indivíduo até o grupo, a organização e o ambiente (NONAKA; TAKEUCHI, 2008).  

 
 

2.2.1.1 Conversão do Conhecimento 
 

 

Na visão de Nonaka e Takeuchi (1997) o conhecimento tácito e o conhecimento 

explícito são entidades mutuamente complementares e interagem um com o outro, realizando 

trocas nas atividades criativas dos seres humanos. Em sua teoria sobre criação de 

conhecimento, os autores acreditam que o conhecimento humano é criado e expandido através 
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de interação social entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. Tal interação é 

reconhecida como conversão do conhecimento, e quando essa conversão ocorre, o 

conhecimento tácito e o explícito se expandem tanto em termos de qualidade quanto de 

quantidade. 

Destaca-se também que “O pressuposto de que o conhecimento é criado por meio da 

interação entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito permitiu postular quatro 

modos diferentes de conversão do conhecimento” (NONAKA; TAKEUCHI,1997, p. 68). 

Esses modos são: 

a. Socialização: de conhecimento tácito em conhecimento tácito. 

b. Externalização: de conhecimento tácito em conhecimento explícito. 

c. Combinação: de conhecimento explícito em conhecimento explícito. 

d. Internalização: de conhecimento explícito para conhecimento tácito. 

Na figura 3 é possível visualizar os quatro modos de conversão do conhecimento, 

que serão mais detalhados a seguir. 

 

 
Figura 3 – Quatro modos de conversão do conhecimento. 
Fonte: Nonaka e Takeuchi, 1997, p. 69. 

 
Na seqüência serão detalhados os quatro modos de conhecimento com base na teoria 

de conversão de conhecimento dos autores Nonaka; Takeuchi (1997). 

a. Socialização: é um processo de compartilhamento de experiências e, a partir daí, da 

criação do conhecimento tácito, como modelos mentais ou habilidades técnicas 

compartilhadas. Um indivíduo pode adquirir conhecimento tácito diretamente de outros, 

sem usar linguagem. O segredo para a aquisição do conhecimento tácito é a experiência. 

b. Externalização: é um processo de articulação do conhecimento tácito em conceitos 

explícitos. Pode ser definido também como um processo de criação do conhecimento 
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perfeito, na medida em que o conhecimento tácito se torna explícito, expresso na forma 

de metáforas, analogias, conceitos, hipóteses ou modelos. Dentre os quatro modos de 

conversão do conhecimento, a externalização é a chave para a criação do conhecimento, 

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

c. Combinação: é um processo de sistematização de conceitos em um sistema de 

conhecimento. Esse modo de conversão do conhecimento envolve a combinação de 

conjuntos diferentes de conhecimento explícito. Os indivíduos trocam e combinam 

conhecimentos através de meios como documentos, reuniões, conversas ao telefone ou 

redes de comunicação computadorizadas. A reconfiguração das informações existentes 

através da classificação, do acréscimo, da combinação e da categorização do 

conhecimento explícito, pode levar a novos conhecimentos. 

d. Internalização: é o processo de incorporação do conhecimento explícito no conhecimento 

tácito e está intimamente relacionada ao aprender fazendo. Quando são internalizadas 

nas bases de conhecimento tácito dos indivíduos sob a forma de modelos mentais ou 

know-how técnico compartilhado, as experiências através da socialização, externalização 

e combinação tornam-se ativos e valiosos. Para viabilizar a criação do conhecimento 

organizacional, o conhecimento tácito acumulado precisa ser socializado com os outros 

membros da organização, iniciando assim uma nova espiral de criação do conhecimento. 

Na figura 4, é possível verificar como funciona a espiral do conhecimento, e como 

ocorre a sua conversão.  

 

 
Figura 4 – Espiral do conhecimento. 
Fonte: Nonaka e Takeuchi, 1997, p. 80. 
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A criação do conhecimento organizacional é uma interação contínua e dinâmica entre 

o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. Como é possível verificar na figura 05, 

essa interação é moldada pelas mudanças entre diferentes modos de conversão do 

conhecimento que, por sua vez, são induzidos por vários fatores. 

Contrapondo a teoria dos autores supracitados, Sabbag (2007, p. 35) lança uma 

crítica sobre a teoria de conversão de conhecimento. Para o autor:  

Embora elegante, a teoria de Nonaka e Takeuchi considera possível converter 
conhecimento tácito em explícito, algo que simplifica em demasia o processo. Se 
fosse fácil externalizar conhecimento tácito, ainda mais socialmente, ele não seria 
tácito , sendo possível comungar apenas a parcela explicitável, o processo perderia 
eficácia. 

É importante enunciar, que embora essa posição seja pertinente, a teoria de Nonaka e 

Takeuchi é a mais utilizada nas pesquisas sobre gestão do conhecimento.  

 

 

2.2.2 Gestão do conhecimento e a "Era da Informação" 
 

 

A era industrial evoluiu durante dois séculos ou mais, porém, agora a sociedade está 

alcançando uma nova era evolutiva, que é denominada por muitos como sociedade pós 

industrial, era do conhecimento, era da informação; o fato é que, seguindo a idéia de 

Davenport; Marchand e Dickson (2004, p. 28), “[...] algumas das características que definem 

esta era ainda devem emergir e se desenvolver [...]. Contudo, agora reconhecemos que a era 

da informação se difere profundamente da era industrial em vários aspectos importantes”. 

Tais diferenças podem ser percebidas a seguir na figura 5. 

 

 
Figura 5 – A era da informação. 
Fonte: Davenport; Marchand e Dickson, 2004, p. 28. 
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Davenport; Marchand e Dickson (2004) ressaltam que muitos analistas já tentaram 

identificar os fatores que impulsionaram tantas mudanças, porém, os consensos mudaram com 

o tempo.  

Inicialmente acreditava-se que fosse o poder da automatização dos computadores e 
da computação. Depois foi a capacidade de se reduzir o tempo e o espaço através 
das telecomunicações. Mais recentemente, as mudanças foram associadas ao poder 
de geração de valor da informação, um recurso que pode ser reutilizado, 
compartilhado, distribuído ou trocado sem perda de valor; na verdade, o valor é, 
algumas vezes, multiplicado (DAVENPORT; MARCHAND; DICKSON, 2004, p. 
28). 

Davenport; Marchand e Dickson (2004, p. 189) fazem um importante 

questionamento sobre a gestão do conhecimento: “A gestão do conhecimento é apenas uma 

boa gestão da informação?”. Na verdade, há um grande componente da gestão da informação 

na gestão do conhecimento, e grande parte do que se faz passar por gestão do conhecimento é 

na verdade, gestão da informação. Porém os autores enfatizam que “[...] a verdadeira gestão 

do conhecimento vai, de muitos modos, bastante além da gestão da informação”. 

Contudo, pode-se afirmar que informação e o conhecimento são visivelmente 

percebidas como um fator determinante na conquista da uma posição sustentável no mercado 

ou mesmo de uma continuidade vital das organizações que estão inseridas no mercado atual. 

Para se tornar estratégica, a informação precisa ser transformada em conhecimento 

que possa guiar a ação, pois “Muitas das informações que têm impacto sobre a organização 

são insinuações sutis, mais um potencial do que uma prescrição para a ação” (CHOO, 2003, p. 

403). 

Seguindo esta linha de raciocínio, Choo (2003, p. 27) enfatiza que “Sem uma clara 

compreensão dos processos organizacionais e humanos pelos quais a informação se 

transforma em percepção, conhecimento e ação, as empresas não são capazes de perceber a 

importância de suas fontes e tecnologias de informação”. 

As organizações do conhecimento possuem informações e conhecimentos que as 

tornam bem informadas e capazes de percepção e discernimento. Conclui-se, no entanto, que 

a informação e o conhecimento estão fortemente ligados, e as organizações do conhecimento 

precisam saber interpretar e usar suas informações de forma a criar uma especial vantagem 

que lhes permitam agir com inteligência, criatividade e esperteza. 
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2.2.3 Gestão do conhecimento e a gestão de pessoas  
 

 

A velocidade das transformações e a complexidade crescente e desafiadora das 

empresas não permitem mais concentrar esforços em alguns poucos indivíduos ou áreas das 

organizações. Os trabalhadores por outro lado vêm aumentando, de forma considerável, seus 

níveis de educação e aspirações e se realizam sendo criativos e aprendendo constantemente. 

Esta constância ocorre no momento em que as empresas, cientes da necessidade de se 

reinventarem, de desenvolverem suas competências, de testar diferentes idéias, de aprender 

com o ambiente e de estar sempre buscando desafios, adotam estilos, estruturas e processos 

gerenciais que desencadeiam processos semelhantes nos níveis individual e coletivo (CHOO, 

2003). 
Essa compreensão levou muitas organizações a buscarem estratégias para gerir, ativa 

e explicitamente, o conhecimento. Elas precisam ter a certeza de que obtêm, renovam e usam 

o melhor conhecimento possível em todas as áreas de trabalho. Na era do conhecimento não 

se pode dar ao luxo de usar o capital humano de forma tão ineficiente, isso significa que 

temos que envolver todos na organização. Neste sentido Stewart (1998, p. 17) afirma que 

“somente a organização pode oferecer a continuidade básica de que os trabalhadores do 

conhecimento precisam para serem eficazes. Apenas a organização pode transformar o 

conhecimento especializado do trabalhador do conhecimento em desempenho”. 

Assim as empresas atualmente buscam profissionais do futuro, pessoas que além de 

possuir uma bagagem de conhecimento a respeito de uma infinidade de assuntos, ainda 

tenham grande capacidade de tomar decisões rápidas frente aos imprevistos que podem 

ocorrer. Buscam também profissionais criativos que consigam a partir do conhecimento, ter 

habilidade de combiná-las e ordená-las de forma inovadora e aperfeiçoada. 

Segundo Dutra (2002, p. 126):  

A organização transfere seu patrimônio de conhecimentos para as pessoas, 
enriquecendo-as e preparando-as para enfrentar novas situações profissionais e 
pessoais, quer na organização, quer fora dela. As pessoas, ao desenvolverem sua 
capacidade individual, transferem para a organização seu aprendizado, capacitando a 
organização para enfrentar novos desafios. Esse processo, que é natural em qualquer 
comunidade, pode ser gerenciado e potencializado com efeitos benéficos para a 
organização e para as pessoas. 

A gestão de pessoas pode auxiliar as organizações na tarefa de manter seus talentos e 

agregar o conhecimento distribuído por eles, com isso, ao perder um funcionário, a empresa 

guarda um pouco do seu conhecimento. Com os desafios sofridos pelas organizações, torna-se 
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cada vez mais necessário a criatividade, o conhecimento e a aprendizagem das pessoas, visto 

que atualmente são reconhecidas como o capital intelectual das organizações, e não mais 

como simples funcionários, mas parte essencial do negócio.  

 

 

2.2.4 Gestão do conhecimento e a aprendizagem organizacional 
 

 

Por perceberem a importância de gerenciar o conhecimento organizacional para que 

possa ser compartilhado pelos seus membros, as empresas reconhecem que o conhecimento 

necessário para mantê-las competitivas no mercado e melhorar significativamente o seu 

desempenho já se encontra, em boa parte, dentro da própria empresa (FLEURY; OLIVEIRA 

JUNIOR, 2001). 

Dentro deste pensamento, as organizações do conhecimento são, para Choo (2003), 

organizações que possuem informações e conhecimento que as tornam capazes de percepção 

e discernimento. Já Garvin (1993 apud ALVARENGA NETO, 2008) sugere que uma 

empresa baseada em conhecimento é uma organização de aprendizagem que reconhece os 

recursos estratégicos existentes.  

Nessa linha de pensamento encontra-se Peter Senge, especialista no tema da 

aprendizagem organizacional e autor do livro “A quinta disciplina”. Na percepção desse 

autor, nas organizações que aprendem “[...] as pessoas expandem continuamente sua 

capacidade de criar os resultados que realmente desejam, onde se estimulam padrões de 

pensamento novos e abrangentes, a aspiração coletiva ganha liberdade e onde as pessoas 

aprendem continuamente a aprender juntas”. Considera ainda, que as organizações que 

realmente terão sucesso no futuro são “[...] aquelas que descobrirem como cultivar nas 

pessoas o comprometimento e a capacidade de aprender em todos os níveis da organização” 

(SENGE, 2002, p. 37). 

Nesse sentido, é possível perceber a importância da aprendizagem para o sucesso das 

organizações, a aprendizagem gera conhecimento, e sem conseguir fazer essa ligação as 

organizações dificilmente sobrevivem. As empresas que se sustentam no ambiente atual, são 

totalmente baseadas e dependentes das pessoas, as quais têm a aprendizagem como parte de 

sua natureza. É imprescindível então, que as organizações aproveitem essa capacidade de 

aprender para geram valor e amadurecimento para seu negócio. 
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Complementando as idéias de Senge, destaca-se que aprendizagem organizacional 

pode ser definida como a aquisição de conhecimentos, habilidades, valores, convicções e 

atitudes que acentuem a manutenção, o crescimento e o desenvolvimento da organização que 

também necessita manter-se viva nesse inesgotável processo de aprendizagem, em face da 

permanente mudança das condições no ambiente em que ele opera (CHOO, 2003). 

Silva (1986 apud BURNHAM et al, 2009, p. 3) elucida que “[...] aprender deriva do 

latim apprendere, que quer dizer agarrar, apoderar-se de alguma coisa.” Aprendizagem é, 

pois, aquisição de certo saber com ajuda do outro ou por si só. 

Assim sendo, Burnham et al (2009, p. 4) enfatiza que: 

Aprendizagem é um processo mental ativo, constitui-se como resultado de nossas 
tentativas em compreender o mundo, portanto é sempre uma construção e não uma 
simples réplica da realidade. Nesta perspectiva somos vorazes aprendizes que 
possuímos experiências anteriores, buscamos sempre novas informações e 
reorganizamos o que já sabemos. 

Portanto, o conhecimento é, dessa forma, resultado da aprendizagem e orienta novas 

aprendizagens. Nenhum conhecimento é produto de uma invenção casual, mas sim de um 

processo de re-elaboração construtiva do conhecimento socialmente compartilhado; tal 

elaboração não possui caráter padrão devido à própria subjetividade humana (BURNHAM et 

al, 2009). 

Os benefícios da administração desses recursos e processos de informação para as 

organizações do conhecimento são citados ainda por Choo (2003).  

a. Tornam-se capazes de adaptações às mudanças do ambiente no momento adequado e de 

maneira eficaz; 

b. Empenham-se na aprendizagem, não somente aprender a aprender, mas também 

aprender a desaprender (desaprender pressupostos, normas e crenças que perderam 

validade). 

c. Mobilizam o conhecimento e a experiência de seus membros para gerar inovações e 

criatividade focando seus conhecimentos em ações racionais e decisivas. 

Diante desta breve analise teórica, entende-se que não existe um modelo de 

aprendizagem organizacional ideal e aplicável a todas as organizações, mas é importante 

considerar as particularidades da organização, analisar a sua cultura, e suas relações com o 

ambiente externo, para identificar quais mudanças que são necessárias para garantir 

estratégias eficazes para aprendizagem e a construção do conhecimento, coletivamente. 

As organizações não estão alheias às mudanças que estão ocorrendo na sociedade de 

um modo geral. Para enfrentar este novo desafio, elas estão sempre inovando e adquirindo 
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sucessivamente novos conhecimentos organizacionais para poderem estar sempre 

apresentando uma postura competitiva. Para tanto, é necessário que as organizações criem um 

ambiente propicio a aprendizagem organizacional. 
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3 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 
 

 

O propósito deste capítulo consiste em caracterizar a empresa foco de estudo, 

descrever as atividades executadas na Biblioteca, levantar os tipos de conhecimentos que são 

utilizados, identificar quais tipos de conhecimentos são necessários para a execução das 

tarefas, identificar e descrever os processos de conversão de conhecimento, verificar o 

processo de comunicação, e de que maneira a empresa armazena as informações. 

 

 

3.1 Caracterização da empresa1 

 

 

Conforme informações fornecidas pelo Centro de Memória e Documentação 

Histórica da UNIVALI, a Universidade do Vale do Itajaí teve origem numa ampla campanha 

de mobilização popular em defesa da interiorização do ensino superior no Estado de Santa 

Catarina.  

A partir de 1964 iniciou-se o caminho de desenvolvimento que resultou na grande 

estrutura em que a UNIVALI se encontra. Em 1965 surgiram os primeiros cursos que foram: 

Direito, Pedagogia, Letras, História e Geografia. Em 1970, transformou-se em Fundação, 

nascendo, então, a Fundação de Ensino do Pólo Geoeducacional do Vale do Itajaí – FEPEVI. 

Em 19 de outubro de 1989 a FEPEVI foi transformada em Fundação Universidade do Vale do 

Itajaí – Fundação UNIVALI –, mantenedora da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. 

A partir do seu reconhecimento como Universidade, houve um período de expansão, 

quando se criaram novos Campi com novos cursos de graduação, como resposta às aspirações 

da comunidade e, conseqüentemente, o exercício da articulação: ensino com extensão e 

pesquisa. É com este trinômio que a Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI – no 

desenrolar da sua curta trajetória histórica, vem fundamentando ações, programas e projetos 

direcionados à concretização do que se entende por Universidade. 

                                                 
 
1 Para elaboração da caracterização da empresa foram utilizadas informações contidas em relatório fornecido 
pelo Centro de Memória e Documentação Histórica da UNIVALI. Responsável: Eliane Campregher. 
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No ano de 2007, a Instituição adotou uma nova estrutura organizacional, na qual, por 

meio de uma reforma administrativa, procurou ampliar o potencial competitivo da 

Universidade frente à expansão do Ensino Superior no Estado e as novas demandas, ao 

mercado profissional e à mudança do perfil do aluno ingressante, entre outras variáveis.  

Atualmente a UNIVALI, conta com mais de 70 cursos de graduação, mantidos em 

sete campi ao longo do litoral centro-norte catarinense. Oferta, ainda, cursos de graduação a 

distância, pós-graduação Lato e Stricto Sensu e educação básica e dispõe, a um universo de 

28,7 mil alunos presenciais, uma infra-estrutura de 170 mil m2 de área construída — com 566 

salas de aula, 397 laboratórios, seis bibliotecas, um teatro e um Centro de Vivência —, além 

de oportunidades de intercâmbios de estudo com mais de 60 Instituições de Ensino 

estrangeiras, bolsas de estudo, bolsas de pesquisa e de extensão e financiamentos estudantis, 

entre outros. Conta com a atuação comprometida de seus 1,4 mil professores, dos quais 70% 

detêm título de mestre ou doutor, e de seus 1,2 mil colaboradores administrativos.  

 

 

3.1.1 Biblioteca Central Comunitária2 

 

 

A pesquisa foi realizada especificamente na Biblioteca Central Comunitária da 

Universidade do Vale do Itajaí, as outras bibliotecas do Sistema Integrado de Bibliotecas da 

UNIVALI – SIBIUN, não foram estudadas.  

O acervo bibliográfico da Biblioteca Central da FEPEVI – Fundação de Ensino do 

Pólo Geoeducacional do Vale do Itajaí – iniciou-se na década de 60, com a doação feita pelo 

Centro Cultural de Itajaí – Sociedade Cultural que oferecia, no antigo prédio da Prefeitura 

Municipal, uma modesta Biblioteca, já com o intuito de uma primeira contribuição “às 

Faculdades” que se estavam fundando. 

Em 1971, foi contratada a 1ª Bibliotecária, Ana Maria Pereira e em 1977 a 

Bibliotecária Marilsa Rodrigues Três. 

                                                 
 
2 Para elaboração do item sobre Biblioteca Central Comunitária foram utilizadas informações fornecidas pela 
Biblioteca Central Comunitária, além de trabalho desenvolvido por: PORCIUNCULA, Elem Rose Damasceno; 
DAMASCENO; Sônia Maria Escalissi. Breve histórico da Biblioteca da UNIVALI. Florianópolis, 2006. 
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No ano de 1978, com a inauguração do Campus Universitário da FEPEVI, com o 

acervo, já bastante ampliado, passou para novas instalações, dividindo espaço com a Reitoria, 

ocupando uma área provisória de 844m², pois ainda não dispunha de local concebido 

especificamente para funcionar como biblioteca. 

Com o projeto de reconhecimento da Universidade já em andamento, a Biblioteca 

Central ocuparia um novo e moderno prédio. A inauguração de um prédio próprio, com área 

de 3.900,00m² já com estrutura para posterior construção de outros pisos, deu-se em 1º de 

junho de 1990 e constitui-se, para o setor, num marco histórico.  

O início da informatização dos dados foi marcado pelo ingresso da Biblioteca na 

Rede Bibliodata-Calco, em dezembro de 1991, sendo iniciado os trabalhos em 1992. 

Atualmente a Biblioteca utiliza o Sistema Pergamum, que foi desenvolvido pela Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná - PUCPR. 

A biblioteca, além de dar suporte na área de informações para alunos, professores e 

funcionários da UNIVALI, atendia ainda, a uma grande demanda de consultas da comunidade 

externa da Universidade em virtude da inexistência de Biblioteca Pública Municipal em Itajaí, 

e de outros acervos na maioria das escolas do Município. 

A partir de 1993, passou a oferecer o serviço de empréstimo domiciliar aos 

professores da rede Municipal de Ensino, através de convênio firmado entre a Prefeitura 

Municipal de Itajaí e a UNIVALI. 

O início de uma nova fase na história da UNIVALI, ocorreu em janeiro de 2000, com 

a implantação do Sistema Integrado de Bibliotecas da UNIVALI – o SIBIUN, ao transformar 

seu acervo bibliográfico, até então isolado pelo espaço, num conjunto único, conectado pela 

rede mundial de computadores – a Internet. Graças a isso, acadêmicos de um campus podiam 

solicitar títulos a outro, por meio do serviço denominado empréstimo entre bibliotecas, o qual 

só pôde ser viabilizado pelo novo sistema. 

O acervo da Biblioteca Central Comunitária está voltado às áreas de: Ciências 

Exatas, Humanas, Saúde, Sociais e Educação Básica.  

No quadro 7, é possível visualizar a quantidade de títulos e de exemplares existentes 

na Biblioteca Central Comunitária até o mês de setembro de 2009. O quadro foi dividido nas 

seguintes categorias: livros, periódicos, literatura cinzenta e multimeios. Os dados para 

construção do quando foram coletados do Sistema Pergamum. 
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Tamanho do acervo da Biblioteca Central Comunitária 

Tipo de obra Total Títulos Total Exemplares 

Livros 64571 141098 

Periódicos 1874 52085 

Literatura Cinzenta 7118 8322 

Multimeios 2997 4738 

Total 76560 206243 

Quadro 7 - Tamanho do acervo da Biblioteca Central Comunitária. 
Fonte: dados secundários adaptado do Sistema Pergamum. 
 

Os serviços oferecidos pela Biblioteca Central Comunitária são citados no quadro a 

seguir. 

Serviços oferecidos pela Biblioteca Central Comunitária 

• Ação Cultural 

• Biblioteca Virtual 

• Capacitação de Usuários 

• Empréstimo Inter e Entre Bibliotecas 

• Serviço Integrado de Devolução 

• Comutação Bibliográfica 

• Pesquisa Bibliográfica  

• Reserva 

• Sumários Eletrônicos 

• Consulta Base de Dados 

• Orientação Bibliográfica 

• Serviço de Referência 

• Visita Orientada 

• Boletim Bibliográfico 

• Consulta 

• Renovação de Empréstimo 

Quadro 8 - Serviços oferecidos pela Biblioteca Central Comunitária. 
Fonte: dados secundários. 

 

 

3.1.1.1 SIBIUN3 
 

 

Vinculado diretamente á Pró-Reitoria de Ensino, o SIBIUN compreende as 

bibliotecas pertencentes à Fundação Universidade do Vale do Itajaí, sediadas em diferentes 

endereços, uma vez que o modelo multicampi adotado pela Instituição possibilita sua 

presença, hoje, em outros municípios catarinenses, como se observa a seguir: 

                                                 
 
3 Para elaboração do item sobre SIBIUN foram utilizadas informações fornecidas pela Biblioteca Central 
Comunitária, além de trabalho desenvolvido por: PORCIUNCULA, Elem Rose Damasceno; DAMASCENO; 
Sônia Maria Escalissi. Breve histórico da Biblioteca da UNIVALI. Florianópolis, 2006. 
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- Campus Itajaí – Biblioteca Central Comunitária, Biblioteca Setorial do Centro de 

Ciências da Saúde e Biblioteca Setorial de Odontologia. 

- Campus Balneário Camboriú – Biblioteca do Campus. 

- Campus Tijucas – Biblioteca do Campus e Biblioteca Infanto-Juvenil. 

- Campus Biguaçu – Biblioteca do Campus e Biblioteca do Mestrado. 

- Campus São José – Biblioteca do Campus e Biblioteca Kobrasol. 

- Campus Piçarras – Biblioteca do Campus. 

- Campus Unidade Ilha – Biblioteca do Campus. 

Além disso, também fazem parte do SIBIUN os setores que necessitam de um acervo 

mínimo para consulta rápida, como: os Laboratórios, Centros de Pesquisa, Núcleos de Estudo, 

entre outros. 

O acervo está organizado pela Classificação Decimal Universal – CDU , e a 

Catalogação é baseada no Código Anglo-Americano – AACR e por Sistema de cores. 

O acesso ao acervo é aberto ao público interno e externo. 

A missão, valores e objetivos do SIBIUN podem ser observados no quadro a seguir. 

 
Missão, valores e objetivos do SIBIUN 

Missão Prestar serviços de informação e disponibilizar recursos informacionais para 

as atividades de ensino, pesquisa e extensão da UNIVALI. 

Valores • Ética 

• Dinamismo 

• Pró-atividade 

• Comprometimento 

• Relacionamento interpessoal 

Objetivos • Adotar padrões para os recursos e serviços oferecidos, visando à 

produtividade e competitividade, estabelecendo parcerias que agreguem 

valor no que tange o acesso à informação; 

• Selecionar, organizar, armazenar e disseminar a informação; 

• Assegurar o acesso ao conhecimento produzido; 

• Facilitar a comunicação em redes; 

• Promover novos serviços a partir de uma postura pró-ativa diante da 

demanda. 

Quadro 9 - Missão, valores e objetivos do SIBIUN. 
Fonte: adaptado pela autora de dados secundários. 
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3.2 Descrição das atividades desenvolvidas na Biblioteca4 
 

 

A Biblioteca conta com uma equipe de vinte e três colaboradores, entre eles há seis 

Bibliotecários, sendo que um destes executa a função de Gerente, sendo responsável por todo 

o SIBIUN e dezessete Auxiliares de biblioteca.  

A figura 7 mostra o organograma elaborado pela acadêmica, sendo que não há na 

Biblioteca um organograma oficial. Lacombe e Heilborn (2006, p. 103) conceituam 

organograma como “[...] uma representação gráfica simplificada da estrutura organizacional 

de uma instituição, especificando os seus órgãos, seus níveis hierárquicos e as principais 

relações formais entre eles”. 

 

 
Figura 7 – Organograma da Biblioteca Central Comunitária. 
Fonte: elaborado pela autora com base em dados secundários.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
4 Para elaboração do item sobre Descrição das atividades desenvolvidas na Biblioteca, foram utilizadas 
informações fornecidas pela Biblioteca Central Comunitária, além de trabalho desenvolvido por: TEIXEIRA, 
Maria de Lourdes de Castro. Descrição de cargos da Biblioteca Central Comunitária e da Setorial do Centro 
de Ciências da Saúde. Itajaí, 2005. 
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A seguir serão descritas as atividades desempenhadas por cada função. 
 

Atividades desenvolvidas pela Gerente do SIBIUN e da Biblioteca Central Comunitária 

Atividade principal: administrar o Departamento de Bibliotecas da Pró-Reitoria de Ensino. 

• Administrar as atividades de biblioteconomia e recursos humanos; 

*Destacam-se entre as atividades de recursos humanos a contratação, demissão, transferência, 

afastamento, controle de folhas-ponto e atestados de funcionário da Biblioteca. 

• Administrar a padronização de atividades técnicas, produtos e serviços;  

• Elaborar e atualizar manuais; 

• Planejar e efetuar a compra de acervos, avaliar a coleção e o uso da mesma; 

• Gerenciar atividades de Marketing, comunicação e Ação Cultural; 

• Selecionar obras junto aos coordenadores de cursos; 

• Planejar, projetar, implantar e administrar, serviços, recursos e produtos para as Bibliotecas; 

• Analisar o movimento das Bibliotecas; 

• Analisar o empréstimo, renovação, reserva e devolução de materiais; 

• Planejar inventários; 

• Prestar atendimento aos avaliadores da CAPES, do MEC, ou Conselho Estadual de Educação, 

no reconhecimento de cursos; 

• Coordenar projetos e espaço físico das Bibliotecas; 

• Realizar reuniões periódicas entre bibliotecários e demais colaboradores; 

• Ler e responder e-mails enviados na lista de referência; 

* Lista dos funcionários da Biblioteca Central para comunicação interna. 

Quadro 10 - Atividades desenvolvidas pela Gerente da Biblioteca Central Comunitária. 
Fonte: adaptado pela autora de dados secundários. 
 

(Continua) 
Atividades desenvolvidas pelos Bibliotecários de Processamento Técnico e de Periódicos  

Atividade Principal: catalogação de materiais; catalogação de revistas on-line e Comutação 

Bibliográfica. 

• Analisar as obras; 

• Classificá-las dentro do acervo; 

• Fazer a Descrição Bibliográfica no sistema; 

*A Descrição Bibliográfica consiste em adicionar no Sistema Pergamum o título, autor, descrição 

secundária, numeração conforme a CDU (Classificação Decimal Universal) e Cutter. 

• Encaminhar as obras ao processamento físico; 

• Avaliar doações;  

• Elaborar sinopses de multimeios catalogados sem informação no item; 
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(Concluído) 
• Incluir as dissertações e teses produzidas pela UNIVALI na Biblioteca Digital do IBICT; 

• Revistas editadas pela UNIVALI são catalogadas e indexadas no sistema, não há mais formato 

físico; 

• Literaturas Cinzentas são indexadas no sistema, não havendo material físico; 

• Elaborar fichas catalográficas para as obras editadas pela UNIVALI e para ProEn; 

• Elaborar sinopses de multimeios catalogados sem informação no item; 

• Comutação Bibliográfica; 

*A Comutação Bibliográfica consiste em solicitar – a pedido de alunos - artigos de revistas 

científicas e Literaturas Cinzentas de outras bibliotecas nacionais que possuam o sistema.  

• Ler e responder e-mails enviados na lista de referência; 
Quadro 11 - Atividades desenvolvidas pelos Bibliotecários de Processamento Técnico e de Periódicos. 
Fonte: adaptado pela autora de dados secundários. 
 

Atividades desenvolvidas pelo Bibliotecário do Setor de Referência 

Atividade principal: administrar o Serviço de Referência. 

• Coordenar os auxiliares nas atividades funcionais e administrativas; 

• Orientar e capacitar usuários e funcionários quanto ao uso da Biblioteca; recursos 

informacionais, Sistema Pergamum, bases de dados e biblioteca virtual; 

• Orientar a comunidade acadêmica quanto ao uso de Normas Técnicas da ABNT e trabalhos 

acadêmicos; 

• Conferir a integridade do acervo; 

• Realizar visitas orientadas; 

• Realizar pesquisas e levantamentos bibliográficos; 

• Coletar dados estatísticos das tarefas sob sua responsabilidade; 

• Divulgar as recentes aquisições para a comunidade acadêmica e professores; 

• Coordenar inventário do acervo; 

• Promover reuniões com os auxiliares de biblioteca do setor; 

• Coordenar o empréstimo entre e inter bibliotecas e devolução dos mesmos; 

• Ler e responder e-mails enviados na lista de referência. 

Quadro 12 - Atividades desenvolvidas pelo Bibliotecário do Setor de Referência. 
Fonte: adaptado pela autora de dados secundários. 
 

(Continua) 
Atividades desenvolvidas pelos Auxiliares de Processamento Técnico e Periódicos 

Atividade principal: executar atividades de processamento físico de materiais e renovação de 

assinaturas de periódicos e organização do setor de periódicos.  

• Gerar etiquetas para os materiais; 
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(Concluído) 
• Etiquetar, carimbar e inserir tarja magnética nos materiais; 

• Inserir revistas no sistema Kardex; 

* O sistema Kardex é usado como controle da periodicidade das revistas. 

• Distribuir os malotes enviados e recebidos; 

• Restaurar e recolocar etiquetas de livros do acervo; 

• Conferir prazos de renovação de assinaturas de periódicos por meio de relatórios mensais; 

• Confirmar com a editora o prazo de renovação; 

• Fazer pedidos de renovação à Gerente da Biblioteca; 

• Imprimir nota fiscal e boleto - após receber confirmação de compra; 

• Encaminhar boleto ao Setor Financeiro; 

• Enviar por fax o boleto pago à editora; 

• Verificar prazos de entrega de revistas e jornais; 

• Cobrar entrega dos materiais em caso de atrasos; 

• Efetuar Permutas; 

*A Permuta consiste no envio de revistas editadas pela UNIVALI para outras Universidades do 

Brasil e outros países e recebimento de revistas de editoras próprias de outras Universidades. 

• Fazer estatística de uso das revistas no Pergamum; 

• Repor os materiais nas estantes; 

• Manter a ordem no setor; 

• Ler e responder e-mails enviados na lista de referência. 

Quadro 13 - Atividades desenvolvidas pelos Auxiliares de Processamento Técnico e de Periódicos. 
Fonte: adaptado pela autora de dados secundários. 
 

(Continua) 
Atividades desenvolvidas pelos Auxiliares de Referência 

Atividade principal: prestar auxilio aos usuários, manter a ordem do acervo e efetuar a circulação 

de materiais. 

• Organizar o acervo; 

*Consiste em ativar o sistema anti-furto das obras, recolocá-las nas estantes, manter a ordem do 

setor, recolher os materiais deixados pelos usuários sobre as mesas; 

• Leitura de estante; 

*A leitura de estantes é feita normalmente em períodos de férias acadêmicas devido à diminuição do 

fluxo de usuários. Nesse trabalho é feita a conferência da ordem de cada livro do acervo. 

• Auxiliar os usuários tanto na busca de materiais no sistema quanto nas estantes;  

• Orientar os usuários quanto ao uso da Biblioteca e do Sistema Pergamum; 

*Atividade feita para que o usuário tenha autonomia e consiga localizar os livros por conta própria,  
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(Concluído) 
assim, somente se não conseguir encontrar o material nas estantes, ele deverá procurar um auxiliar. 

• Guardar reservas no Balcão de Circulação; 

*As reservas deverão ser feitas pelo usuário no sistema Pergamum. Quando o livro é devolvido, fica 

disponível por 48 horas no balcão de circulação para quem o reservou. 

• Conferir as obras que já passaram do prazo determinado par reserva e devolvê-las ao acervo; 

• Efetuar a circulação de materiais – empréstimo, devolução e renovação; 

* Atividade executada no balcão de circulação. A renovação de materiais pode ser feita on-line, mas 

alguns usuários preferem fazê-la na biblioteca. 

• Desativar o sistema anti-furto das obras emprestadas; 

• Emprestar reservas e livros que chegaram através do SEIB (Serviço de Empréstimo Inter 

Bibliotecas); 

• Efetuar o Serviço Integrado de Devoluções (SID); 

*Consiste na devolução dos livros que são de outras bibliotecas do SIBIUN e foram devolvidos na 

Biblioteca Central e o recebimento das obras da Biblioteca Central que foram devolvidas em outras 

bibliotecas. 

• Cadastrar novos usuários; 

• Dar negativas de débitos para alunos que estão terminando ou trancando o curso; 

• Gerar boletos de dívidas por atraso de livros; 

*Para isso é usado um sistema do setor Financeiro da Universidade. 

• Enviar multas para a mensalidade se o usuário preferir; 

• Realizar o Serviço de Empréstimo Inter Bibliotecas (SEIB); 

*Empréstimo feito entre as bibliotecas do SIBIUN. Os usuários fazem o pedido pelo Sistema 

Pergamum, os auxiliares enviam e devolvem os pedidos para as outras bibliotecas. 

• Realizar o Empréstimo Entre Bibliotecas (EEB) e SINBAC; 

*O EEB é feito entre todas as bibliotecas nacionais, já o SINBAC é feito entre as bibliotecas da rede 

ACAFE. 

• Negociação de multas; 

* Multas acima de R$ 15,00 podem ser negociadas com doação de material para a biblioteca, os 

auxiliares determinam quantas obras devem ser doadas e fazem a avaliação das obras conforme o 

Regulamento Geral da Biblioteca. 

• Restauração de obras danificadas; 

• Agendamento das salas de vídeo; 

*Agendamento feito pela extranet (Sharepoint). 

• Ler e responder e-mails enviados na lista de referência. 
Quadro 14 - Atividades desenvolvidas pelos Auxiliares de Referência. 
Fonte: adaptado pela autora de dados secundários. 
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Atividades desenvolvidas pelo Auxiliar de Comunicação 

Atividade principal: realizar a comunicação visual das Bibliotecas do SIBIUN. 

• Padronizar a comunicação visual entre as Bibliotecas do SIBIUN; 

• Promover e divulgar o SIBIUN na rede UNIVALI, TV, rádio e jornais; 

• Interagir com usuários por meio de e-mails, respondendo a críticas e sugestões; 

• Atualizar a Home Page; 

• Confeccionar materiais informativos ou educacionais; 

• Manter atualizado as sinalizações das estantes do acervo; 

• Ler e responder e-mails enviados na lista de referência. 

Quadro 15 - Atividades desenvolvidas pelo Auxiliar de Comunicação 
Fonte: adaptado pela autora de dados secundários 
 

Atividades desenvolvidas pelo Auxiliar de Suporte 

Atividade principal: prestar serviços de suporte à Biblioteca. 

• Oferecer suporte às Bibliotecas do SIBIUN quanto ao uso do Sistema Pergamum e seus 

recursos; 

• Analisar os problemas dos microcomputadores antes de abertura de chamados ao departamento 

de Tecnologia da Informação da UNIVALI; 

• Abrir e controlar chamados ao Departamento de Tecnologia da informação da UNIVALI e PUC 

do Paraná; 

*A PUC do Paraná é responsável por resolver problemas ou fazer as alterações necessárias no 

Sistema Pergamum. 

• Elaborar relatórios e estatísticas quanto à utilização dos recursos da Biblioteca; 

*Compreende-se como recursos da Biblioteca, o acervo, circulação de usuários, instalações, 

materiais, equipamentos. 

• Desenvolver Layouts dos espaços físicos da Biblioteca; 

• Realizar a informatização do inventário; 

• Ler e responder e-mails enviados na lista de referência. 

Quadro 16 - Atividades desenvolvidas pelo Auxiliar de Suporte. 
Fonte: adaptado pela autora de dados secundários. 
 

(Continua) 
Atividades desenvolvidas pelo Auxiliar da Ação Cultural 

Atividade principal: realizar a Ação Cultural da Biblioteca e auxiliar a Gerente da Biblioteca na 

secretaria. 

• Planejar os temas da Ação Cultural de cada mês; 

* O planejamento é feito no final do ano para o ano seguinte. São feitas pesquisas em jornais,  
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(Concluído) 
internet, revistas e outros meios de comunicação, para saber quais serão os temas discutidos e 

abordados durante ano no Brasil e no mundo. 

• Agendar exposições para cada mês; 

* As exposições são relacionadas ao tema do mês.  

• Organizar os espaços destinados às exposições; 

• Auxiliar na montagem e desmontagem das exposições; 

• Montar as vitrinas relacionadas ao tema; 

• Montar a mesa literária; 

* A mesa literária é uma mostra dos livros relacionados ao tema do mês que ficam separados 

geralmente perto do balcão de empréstimo. 

• Fazer a divulgação da Ação Cultural e Exposições de cada mês; 

* A divulgação é feita geralmente na Home Page, rádio UNIVALI, cartazes, banners, e-mails, entre 

outros. 

• Buscar parcerias e patrocínio com empresas; 

* Geralmente para impressões de banners, folders, entre outros. 

• Fazer relatórios e escrever artigos sobre os temas da Ação Cultural; 

• Organizar a exibição de curtas e longas metragens na Biblioteca; 

• Divulgar as exibições; 

• Organizar a realização do programa “Música na Biblioteca”; 

*Parceria com o curso de música, alunos tocam e cantam na biblioteca nas noites de terças-feiras. 

• Organizar a Hora do Conto; 

* Programa realizado em parceria com o Colégio de Aplicação da UNIVALI – CAU. É realizada 

uma contação de história na primeira semana de cada mês com as turmas do CAU e de outros 

colégios da região. 

• Escolha de histórias relacionadas com o tema do mês ou com exposições; 

* A Hora do Conto é feita para divulgar os livros da Biblioteca e incentivar a leitura para as 

crianças. 

• Organização do espaço, figurino, maquiagem, cenário, ou outros itens que podem ser usados na 

contação de história; 

• Organizar cronograma e agenda da contação de história; 

• Planejar e projetar novos programas que não existam na Biblioteca; 

• Encaminhar as exposições realizadas na Biblioteca Central para as outras Bibliotecas do 

SIBIUN; 

• Ler e responder e-mails enviados na lista de referência. 
Quadro 17 - Atividades desenvolvidas pelo Auxiliar da Ação Cultural. 
Fonte: adaptado pela autora de dados secundários. 
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3.3 Perfil dos entrevistados 
 

 

Quanto ao perfil dos entrevistados, foi possível observar que a maioria são mulheres, 

totalizando 17, enquanto 06 são homens. Quanto à formação, 12 dos entrevistados possuem 3° 

grau completo, já com 2° grau completo, totalizam 10, sendo que destes, 02 estão cursando 

graduação e 03 cursaram pelo menos 04 períodos de curso superior, os demais não 

ingressaram na universidade. 

A pesquisa mostrou ainda, que 10 funcionários trabalham a mais de 10 anos na 

Biblioteca, sendo que alguns têm a UNIVALI como primeiro emprego e estão trabalhando na 

mesma função há mais de 20 anos.  

 

Perfil dos entrevistados 

Sexo Masculino 06 Feminino 17 

Faixa etária De 20 a 35 anos 11 Mais de 35 anos 12 

Formação 3° grau completo 12 2° grau completo 11 

Tempo de trabalho De 01 a 10 anos 13 Mais de 11 anos 10 

Quadro 18 – Perfil dos entrevistados. 
Fonte: elaborado pela autora por meio de dados primários. 

 

O quadro 18 mostrou um breve perfil dos entrevistados. Foram considerados apenas 

itens relevantes para a obtenção de resultados a fim de responder aos objetivos específicos do 

estudo. 

 

 

3.4 Tipos de conhecimentos utilizados na Biblioteca  
 

 

Neste item são mostrados os tipos de conhecimentos utilizados na Biblioteca Central 

Comunitária. Foram levados em consideração os dois tipos de conhecimentos citados pelos 

autores Nonaka e Takeuchi (2008), criadores do modelo utilizado para realização deste 

trabalho. São estes: conhecimento tácito e conhecimento explícito. 

Para realizar as análises seguintes, os entrevistados foram estratificados em dois 

grupos: com 3° grau e com 2° grau completo. O grupo de entrevistados com 3° grau completo 
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foi denominado grupo A, já o grupo com 2° grau completo foi denominado grupo B. É 

importante salientar ainda, que no grupo A encontram-se a Gerente da Biblioteca, os 

Bibliotecários e alguns Auxiliares, entre eles o responsável pela comunicação, a responsável 

pela ação cultural e o responsável pelo suporte aos sistemas. Já no grupo B, estão somente 

Auxiliares de referência, periódicos, processamento técnico e físico de obras. 

Quanto aos resultados, a pesquisa identificou os dois tipos de conhecimento na 

Biblioteca. No entanto, o conhecimento tácito é utilizado com maior freqüência, 

principalmente pelo grupo que não possui formação superior completa. 

Tal afirmação é fundamentada nas respostas dos entrevistados do grupo B, que 

afirmaram ter aprendido a realizar suas atividades na prática ou por experiência. Isso pode ser 

evidenciado na fala do entrevistado (1): “Recebi um breve treinamento, além da ajuda dos 

colegas, porém, aprendi mesmo fazendo, na prática”. Nonaka e Takeuchi (2008) elucidam que 

o conhecimento tácito está profundamente enraizado nas ações e na experiência corporal do 

indivíduo, assim como nos ideais, valores ou emoções que ele incorpora. 

Quanto à existência e uso de manual, regulamento ou normas, a maioria dos 

colaboradores do grupo B afirmou saber da existência de tais ferramentas, no entanto, não 

fazem uso dos mesmos com freqüência. A entrevistada (2) afirma: “Sei que existe o manual e 

o regulamento, mas não os consulto, porém, seguimos normas padrão do regimento interno da 

Biblioteca”. Outro entrevistado (3) destaca ainda: “Li o manual inteiro quando entrei na 

Biblioteca, mas há muito tempo não uso”. Por observação, percebe-se a existência, porém, 

não o uso do manual e regulamento da Biblioteca. 

Constata-se, portanto, a presença do conhecimento explícito pela existência do 

manual e do regulamento, porém, o não uso de tais ferramentas evidenciam o conhecimento 

dos entrevistados pela experiência e prática (conhecimento tácito), a atividade é desenvolvida 

conforme sua experiência, sendo que os entrevistados realizam a mesma atividade todos os 

dias, alguns há muito tempo. 

Já nas respostas dos entrevistados do grupo A quanto ao uso de manuais e normas, 

evidenciou-se o uso do conhecimento explícito, pois a maioria deles faz uso constante de 

códigos universais padrão, manuais, normas entre outras ferramentas.  

Por meio da seguinte pergunta do roteiro de entrevistas: Você sente facilidade em 

ensinar aos usuários sobre o uso da Biblioteca, ou prefere pedir para que leiam o guia do 

usuário ou regulamento? A pesquisa elucidou que tanto os entrevistados do grupo A quanto 

do grupo B sentem facilidade em ensinar, alguns salientaram ainda, que gostam e preferem 

ensinar ao invés de pedir que os usuários leiam o guia.  
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No entanto, a forma de ensinar do grupo A é diferente do grupo B, tendo em vista 

que o grupo B prefere mostrar aos usuários como estão organizados os livros nas estantes e 

como localizá-los no sistema, já o grupo A, tem mais facilidade em apenas falar sobre o 

funcionamento da biblioteca, sem ter que mostrar. Nonaka e Takeuchi (2008) passam o 

ensinamento de que o conhecimento tácito não pode ser comunicado ou transmitido aos 

outros de maneira simples, pois é adquirido, sobretudo através da experiência e não é 

facilmente transmitido em palavras. Isso justifica o fato de o grupo B preferir levar o usuário 

até a estante e mostrar como buscar o livro, pois em palavras não conseguem ensinar com 

clareza. Já no grupo A, é possível perceber a existência mais evidente do conhecimento 

explícito, tendo em vista que a maioria dos entrevistados consegue passar em palavras o 

ensinamento. 

Outras repostas dos entrevistados do grupo A evidenciam o uso contínuo dos dois 

tipos de conhecimento em suas atividades. Um exemplo disso é o fato de que todos usam 

grande parte do conhecimento agregado em sua formação para desenvolver suas tarefas. 

Conforme afirmação do entrevistado (4) “[...] minhas atividades envolvem diretamente os 

conhecimentos adquiridos em minha formação”. É evidenciada a existência do conhecimento 

explícito, porém, o mesmo entrevistado afirma que aprendeu desenvolver suas atividades 

sozinho, pela prática, e desempenha sua função conforme sua experiência, o que mostra 

claramente o uso do conhecimento tácito. 

Neste sentido, a entrevistada (5) afirma: “Minhas atividades envolvem diretamente 

minha área de formação, só que aqui na biblioteca eu desenvolvo uma parte das minhas 

atividades com base no que aprendi na faculdade, e outra parte, eu mesma desenvolvi a 

melhor maneira de fazer, pela experiência que tenho.” Com base na resposta da entrevistada 

(5), é possível confirmar o parágrafo anterior, pois os dois tipos de conhecimento são 

utilizados para o desempenho das suas atividades. 

As análises permitiram fazer uma síntese com as respostas dos entrevistados dos 

grupos A e B. O quadro 15 mostra esta síntese por meio de um comparativo com a teoria dos 

autores Nonaka e Takeuchi. O quadro foi dividido em colunas, no qual, a primeira coluna 

mostra os dois tipos de conhecimento, a segunda apresenta algumas distinções entre os 

conhecimentos tácito e explícito conforme os autores Nonaka e Takeuchi (2008), e a terceira e 

quarta coluna, mostram evidências da presença dos conhecimentos tácito e explícito nos dois 

grupos de entrevistados (A e B). 
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Comparação entre a teoria de Nonaka e Takeuchi e as respostas dos entrevistados 

Tipos de 

conhecimento 

Nonaka e Takeuchi Entrevistados grupo A Entrevistados grupo B

Tácito • Conhecimento da 

experiência (corpo); 

• Conhecimento simultâneo 

(aqui e agora); 

• Conhecimento análogo 

(prática). 

• Aprendizagem de uma 

parte das atividades na 

prática; 

• Uso de experiência; 

• Dúvidas são tiradas 

por colegas. 

• Aprendizagem das 

atividades na prática; 

• Uso de experiência; 

• Dificuldade em 

ensinar, passar 

informações por meio 

de palavras; 

• Não usam manual. 

Explícito • Conhecimento da 

racionalidade (mente); 

• Conhecimento seqüencial 

(lá e então); 

• Conhecimento digital 

(teoria). 

• Uso diário de manuais, 

normas e outras 

ferramentas; 

• Uso do aprendizado 

agregado na formação;

• Facilidade em passar 

informações por 

palavras. 

• Existência de 

manuais. 

 

Quadro 19 – Comparação entre a teoria de Nonaka e Takeuchi e as respostas dos entrevistados. 
Fonte: elaborado pela pesquisadora com base nos autores Nonaka e Takeuchi (2008) e dados primários. 

 

Com base nas análises, conclui-se que os dois tipos de conhecimento são utilizados 

ao mesmo tempo na Biblioteca, um complementando o outro. Constatou-se ainda, que é 

difícil identificar ou separar os dois tipos de conhecimento, pois com o tempo eles se unem e 

se transformam.  

Corroborando com os resultados da pesquisa Nonaka e Takeuchi (2008) argumentam 

que os dois tipos de conhecimento não são entidades totalmente separadas, e sim mutuamente 

complementares. Interagem, e por meio desta interação realizam trocas nas atividades 

criativas dos seres humanos. Sua teoria, no entanto, está ancorada justamente no pressuposto 

de que o conhecimento humano é criado e expandido por meio da interação entre os dois tipos 

de conhecimento, criando o que chamam de conversão de conhecimento. 
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3.5 Conhecimentos necessários para execução das tarefas 
 

 

As análises mostraram que os dois tipos de conhecimento são de extrema 

importância na Biblioteca, depende da atividade que está sendo desenvolvida. A pesquisa 

revelou ainda, que o conhecimento mais exigido na Biblioteca Central Comunitária, é o 

conhecimento explícito, tanto para o grupo A quanto para o grupo B, no entanto, em alguns 

casos o conhecimento tácito é mais utilizado pelos colaboradores. 

Quanto ao grupo A, pode-se afirmar que o conhecimento explícito é mais exigido, 

por que as atividades que esse grupo desempenha são técnicas, embasadas na aprendizagem 

adquirida anteriormente em sua formação. Por isso, no grupo A estão os entrevistados com 

ensino superior completo, pois estes desempenham atividades que os demais colaboradores da 

Biblioteca não conseguiriam desenvolver sem muito treinamento ou curso superior na área. 

Com auxilio das análises foi possível construir o quadro 16, que mostra algumas das 

atividades desempenhadas pelos entrevistados do grupo A, os conhecimentos exigidos para 

tais atividades e os conhecimentos utilizados pelos entrevistados para o desenvolvimento das 

mesmas.  

(Continua) 
Tipos de conhecimentos exigidos para desenvolvimento das atividades do grupo A 

Atividades Conhecimento exigido Conhecimento utilizado 

Planejamento das atividades e serviços; Explícito Explícito/tácito 

Administração dos recursos humanos; Explícito Explícito/tácito 

Elaboração e atualização de manuais; Explícito Explícito 

Coordenação de projetos e espaço físico das 

Bibliotecas; 

Explícito Explícito/tácito 

Planejamento e compra de acervos; Explícito Explícito 

Coordenação dos serviços; Explícito Explícito/tácito 

Catalogação de materiais; Explícito Explícito/tácito 

Indexação de materiais no sistema; Explícito Explícito/tácito 

Comutação Bibliográfica; Explícito Explícito/tácito 

Orientação e capacitação de usuários e 

funcionários quanto ao uso da Biblioteca; 

Explícito Explícito/tácito 

Realização de visitas orientadas; Explícito Explícito/tácito 

Comunicação visual; Explícito Explícito/tácito 
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(Concluído) 
Confecção de materiais informativos e 

educacionais; 

Explícito Explícito/tácito 

Promoção da ação cultural; Explícito Explícito/tácito 

Coordenação de exposições, música na 

biblioteca e hora do conto; 

Explícito Explícito/tácito 

Suporte ao Sistema Pergamum; Explícito Explícito 

Manutenção dos computadores; Explícito Explícito/tácito 

Controle e abertura de chamados à PUC e 

TI. 

Explícito Explícito/tácito 

Quadro 20 – Tipos de conhecimentos exigidos para desenvolvimento das atividades do grupo A. 
Fonte: elaborado com base em dados primários. 

 

O quadro 20 mostrou que, apesar de o conhecimento explícito ser o mais exigido nas 

atividades do grupo A, o conhecimento tácito está muito presente em sua realização, 

principalmente em atividades mais rotineiras. Nas perguntas feitas pela pesquisadora sobre 

gestão do conhecimento, a maioria dos entrevistados sabia, ao menos brevemente, sobre o que 

se tratava, e a maioria respondeu que os dois tipos de conhecimento estão diretamente 

envolvidos em suas atividades. 

Tal afirmação pode ser confirmada na resposta da entrevistada (7), quanto à 

pergunta: Que tipo de conhecimento sua atividade envolve? A entrevistada respondeu: “Os 

dois, depende da atividade que está sendo realizada”. Outra entrevistada (8), afirmou ainda: 

“Acredito que os dois estejam envolvidos, o explícito está muito presente nas minhas 

atividades, mas no dia a dia eu utilizo mais o conhecimento tácito”. Por observação, a 

entrevistadora percebeu a presença do conhecimento tácito na maneira de realizar as tarefas, 

pois cada membro realiza conforme sua experiência, cada indivíduo desenvolveu uma 

maneira própria de desempenhar suas funções. 

Já no grupo B, o conhecimento tácito está presente em praticamente todas as 

atividades, apesar de o conhecimento explícito ser exigido na maioria delas. O quadro 21 

mostra algumas atividades (primeira coluna), o tipo de conhecimento exigido (segunda 

coluna) e os conhecimentos utilizados (terceira coluna) pelos integrantes do grupo B para 

cumprimento de suas tarefas. 

 

 

 



 

 

63

Tipos de conhecimentos exigidos para desenvolvimento das atividades do grupo B 

Atividades Conhecimento exigido Conhecimento utilizado 

Organização e guarda das obras conforme a 

classificação; 

Explícito Tácito 

Leitura de estantes; Explícito Explícito/tácito 

Circulação de materiais (empréstimo, 

devolução e renovação); 

Explícito Explícito/tácito 

Organização do setor; Tácito Tácito 

Atendimento aos usuários; Explícito Explícito/tácito 

Orientação aos usuários quanto ao uso da 

Biblioteca e do Sistema Pergamum; 

Explícito Explícito/tácito 

Negociação de multas; Explícito Explícito/tácito 

Realização de Permutas; Explícito Tácito 

Etiquetar, carimbar e inserir tarja magnética 

nos materiais; 

Explícito/tácito Tácito 

Restaurar e recolocar etiquetas de livros do 

acervo; 

Explícito/tácito Tácito 

Renovação de assinaturas de periódicos; Explícito Explícito/tácito 

Verificar e cobrar pontualidade nos prazos 

de entrega de periódicos. 

Explícito Explícito/tácito 

Quadro 21 – Tipos de conhecimentos exigidos para desenvolvimento das atividades do grupo B. 
Fonte: elaborado com base em dados primários. 

 

O conhecimento tácito é o conhecimento pessoal, constituído pelo know how 

subjetivo e pelos insights e intuições que as pessoas têm depois de estarem imersas em uma 

atividade por um longo período de tempo (CHOO, 2003). A pesquisa evidencia que muitos 

colaboradores estão na Biblioteca, desenvolvendo a mesma atividade, há muitos anos. Isso 

pode ser o principal motivo pelo qual usam tanto o conhecimento tácito, pois cada um 

desenvolveu sua própria maneira de trabalhar. 

Outra evidência importante é a relação percebida entre os níveis educacionais e os 

tipos de conhecimento utilizados. Percebeu-se nas análises, que quanto maior o nível 

educacional, mais se utiliza o conhecimento explícito (grupo A – com formação superior), e 

quanto menor o nível de estudo dos indivíduos, maior é a utilização do conhecimento tácito 

(grupo B – 2° grau completo). 

Neste sentido, é possível afirmar que principalmente os entrevistados do grupo B 

utilizam o conhecimento tácito, mesmo em atividades que devem seguir certos padrões, como 



 

 

64

na organização e guarda da obras, que exige conhecimento da classificação e cutter, por que 

já organizam as obras a tanto tempo, que a classificação já faz parte de seu conhecimento 

agregado. 

Os resultados alcançados neste item se justificam pelo fato de que o conhecimento 

explícito com o tempo pode se transformar em tácito, acontecendo assim a conversão do 

conhecimento, na qual um conhecimento pode se transformar ou se unir ao outro. No próximo 

item (3.6 Processos de conversão de conhecimento na Biblioteca) serão apresentadas as 

formas de conversão do conhecimento encontradas na Biblioteca Central Comunitária. 

 

 

3.6 Processos de conversão de conhecimentos na Biblioteca 
 

 

A pesquisa mostrou que a conversão dos dois tipos de conhecimento, acontece em 

diversas situações na Biblioteca. Pode-se afirmar que, apesar de não ser intencional, a espiral 

do conhecimento, desenvolvida pelos autores Nonaka e Takeuchi (2008), está presente no seu 

dia-a-dia. 

Um exemplo disso ocorre quando um colaborador é admitido para a função de 

Auxiliar de Biblioteca, pois este recebe um breve treinamento de um Bibliotecário e a ajuda 

dos colegas (conhecimento tácito), porém, conforme respostas dos entrevistados, a 

aprendizagem do desenvolvimento das atividades se dá pela prática (conhecimento tácito), o 

que evidencia a presença da socialização. Ao ensinar o colega, o auxiliar está explicitando seu 

conhecimento agregado (tácito), ou seja, externalizando o conhecimento. A criação do manual 

de referência mostra a combinação do conhecimento. No entanto, após a leitura do manual 

das atividades de referência (conhecimento explícito), os auxiliares desenvolvem a maioria de 

suas atividades de forma tácita, o que mostra a conversão do conhecimento explícito em 

tácito, ou seja, a internalização. 

A análise dos itens anteriores permitiu fazer uma síntese de algumas situações e 

atividades que evidenciam a conversão do conhecimento na Biblioteca, conforme a teoria da 

espiral do conhecimento dos autores Nonaka e Takeuchi (2008). 
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Conversão do conhecimento na Biblioteca Central Comunitária 

Teoria Nonaka e Takeuchi Conversão do conhecimento na Biblioteca 

Socialização (tácito/tácito); • Dúvidas esclarecidas entre funcionários; 

• Troca de idéias e experiências em conversas informais; 

• Reuniões e trocas de e-mails; 

• Participação de congressos, encontros, entre outros. 

Externalização (tácito/explícito); • Criação de manuais para algumas atividades; 

• Troca de idéias, dicas e sugestões por meio de uma lista de 

e-mails; 

• Participação de congressos, encontros, entre outros. 

Combinação (explícito/explícito); • Reuniões de Bibliotecários para discussão das atividades 

técnicas; 

• Presente em parte das atividades do grupo A (técnico); 

• Criação, atualização e uso de manuais; 

• Apresentação de artigos científicos produzidos na 

Biblioteca em congressos; 

• Participação de congressos, encontros, entre outros. 

Internalização (explícito/tácito); • Presente na maioria das atividades do grupo B 

(operacional), como guarda de livros, leitura de estantes, 

entre outras; 

• Leitura de manuais e breves treinamentos após admissão; 

• Contação de história, mesa literária, exposições e outras 

atividades da ação cultural. 

Quadro 22 – Conversão de conhecimento na Biblioteca Central Comunitária. 
Fonte: elaborado com base nos autores Nonaka e Takeuchi (2008) e dados primários. 

 

O quadro 22 confirmou a existência dos quatro modos de conversão do 

conhecimento na Biblioteca. Ou seja, o conhecimento tácito e explicito interagem 

constantemente nos processos e atividades. 

Nos itens anteriores, percebeu-se certa divergência entre os tipos de conhecimento 

exigidos e os conhecimentos utilizados na Biblioteca. Isso ocorre devido à interação entre os 

dois tipos de conhecimento e sua conseqüente conversão. Segundo Nonaka e Takeuchi 

(2008), a conversão do conhecimento é a chave para a criação do conhecimento 

organizacional, pois possibilita que o conhecimento individual seja aproveitado pela 

organização. 
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Com a conversão do conhecimento, o conhecimento tácito agregado por cada 

indivíduo, passa a ser explicitado, possibilitando que a organização tenha acesso a este 

conhecimento. Nonaka e Takeuchi (2008) salientam que o segredo para a criação do 

conhecimento organizacional está na mobilização e conversão do conhecimento tácito. 

 
 

3.7 Processo de comunicação na Biblioteca 
 

 

A comunicação interna flui segundo duas grandes redes dentro da empresa, uma rede 

formal e outra informal. As duas processam de formas diferentes, em situações próprias e com 

projetos específicos. As chamadas redes formais são verticais e seguem a hierarquia da 

empresa e/ou instituição, ou seja, retratam a cadeia de autoridade. As redes informais fluem 

em qualquer direção, passando, muitas vezes, por cima dos níveis de autoridade (Robbins, 

2002). 

É importante salientar a importância da comunicação na geração e conversão do 

conhecimento, pois a maneira como ocorre a comunicação dentro da empresa, influencia no 

tipo de conhecimento utilizado. A comunicação informal pode resultar no conhecimento 

tácito, enquanto a comunicação formal relaciona-se com mais freqüência ao conhecimento 

explícito. 

Na Biblioteca, a comunicação acontece por meio de reuniões, troca de e-mails em 

uma lista interna e diálogos informais. Conforme os entrevistados, a ferramenta mais utilizada 

é o e-mail, no entanto, parte das vezes os colaboradores dão preferência à conversa face a 

face. Alguns utilizam o telefone para se comunicar principalmente com funcionários de outras 

bibliotecas do SIBIUN. 

Cabe aqui destacar que além dos meios de comunicação supracitado percebeu-se a 

preocupação da Biblioteca em realizar comunicação visual, tanto com os colaboradores 

quanto com os usuários. Esta comunicação é realizada por meio de materiais informativos, 

como banners, murais, marca-páginas, entre outros. A Ação Cultural também é uma maneira 

de divulgar as informações existentes dentro da Biblioteca, por meio de vitrinas, mesa 

literária, exposições, etc. É realizada também a divulgação de eventos e outras informações 

sobre a Biblioteca na Rádio UNIVALI. 

Por vezes a comunicação interna acontece formalmente, no entanto, segundo os 

entrevistados, geralmente ocorre de modo informal. Ao realizar a seguinte pergunta do roteiro 
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de entrevistas: Como funciona a comunicação na Biblioteca? De maneira formal ou informal? 

O entrevistado (11) revela que “Geralmente é bem informal, qualquer um conversa 

diretamente com o outro”. Por outro lado a entrevistada (16) afirmou que: “Acontece das duas 

maneiras, algumas vezes há necessidade da formalidade, em outras acontece informalmente.” 

Outra entrevistada (16) afirmou ainda: “A comunicação acontece de maneira mais informal, 

geralmente é usada a lista de e-mail, mas acredito que a lista não formaliza, mas organiza. Eu 

uso a lista por que sei que todos vão ter acesso a minha informação, todos vão ler”. 

A partir dos resultados da pesquisa existem evidências empíricas que a comunicação 

com a chefia acontece geralmente de maneira mais formal, com troca de e-mails ou reuniões. 

Já com os demais colaboradores, a comunicação ocorre mais por meio de conversas, ou 

mesmo troca de e-mails informais. Isso corrobora com as evidências anteriores, que 

mostraram o conhecimento tácito mais presente no grupo operacional, enquanto o 

conhecimento explícito está mais presente na equipe de gestão. 

Fazendo uma reflexão sobre o tema em questão e levando em conta os referenciais 

teóricos abordados e os resultados obtidos na pesquisa, é possível dizer que a comunicação 

informal ajuda na socialização do conhecimento, pois proporciona a troca de experiências por 

meio de diálogos. Já a comunicação formal incentiva os outros modos de conversão de 

conhecimento (externalização, combinação e internalização), que estão mais ligados ao 

conhecimento explícito. 

Muitas vezes os profissionais costumam preocupar-se muito mais com a rede formal, 

que é caracterizada pelos canais descendentes. Enquanto a rede informal, ou por falta de 

conhecimento do seu potencial, ou porque não se apresenta de maneira tão visível, fica 

sempre relegada a um segundo plano. No entanto, é preciso ter muito cuidado e compreensão 

com a rede informal, pois é por ela que vazam os sentimentos do público interno (REGO, 

1991 apud BARICHELLO; POZZOBON; RIBEIRO, 2009). A rede informal de comunicação 

ajuda a difundir o conhecimento tácito, e é por meio dela, que a empresa consegue ter acesso 

ao conhecimento (tácito) agregado por seus colaboradores. 
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3.8 Armazenamento de informações 
 

 

Parte da informação adquirida ou criada nas empresas é fisicamente organizada e 

armazenada em arquivos, banco de dados computadorizados e outros sistemas de informação, 

de maneira a facilitar sua partilha e recuperação. A maneira como a informação é armazenada 

reflete como a organização percebe e representa seu ambiente, inclusive a maneira como 

denomina suas entidades, especifica seus relacionamentos, acompanha transações e avalia 

desempenhos (CHOO, 2003). 

O autor citado acima argumenta que a informação armazenada representa um 

componente importante e frequentemente consultado da memória da organização. Essas 

informações podem ser futuramente utilizadas para facilitar o debate, a discussão e o diálogo, 

assim como para responder perguntas, interpretar situações ou resolver problemas. 

Há diversos modos de armazenamento de informações na Biblioteca. As informações 

sobre os materiais (dados das obras, registros de empréstimos, etc.) são armazenadas no banco 

de dados do Sistema Pergamum. Já as informações referentes aos boletos de multas, 

provenientes de atrasos nas devoluções das obras, são armazenadas no banco de dados do 

Sistema Financeiro. 

A Extranet (Sharepoint) e na pasta “S” (banco de dados da UNIVALI) são utilizadas 

para armazenar manuais, procedimentos, regulamentos, estatísticas, atas de reuniões, guias, 

fotos, planejamentos, arquivos da comunicação visual, ofícios, e outros arquivos e 

ferramentas de trabalho. Já na intranet estão as informações mais individuais, como holerites, 

registros de ponto, etc. O e-mail também é uma maneira de registro temporário de 

informações. 

As informações que precisam ser divulgadas aos usuários da Biblioteca são 

registradas na home page, que é atualizada constantemente, com informações sobre 

exposições, serviços, mesas literárias, guia do usuário e diversas outras. 

Percebe-se a importância da informação e de seu armazenamento na gestão do 

conhecimento, pois é por meio dela que o conhecimento é criado. Muitas pessoas confundem 

a informação e o conhecimento, deduzindo que a informação por si já é um conhecimento. No 

entanto, as bibliografias utilizadas para a realização deste trabalho corroboram com a idéia da 

autora, que conclui que a informação só se transforma em conhecimento quando um indivíduo 

consegue interpretá-la e transformá-la em inovação de produto, processo ou gestão. 
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3.9 Proposição de Melhorias 
 

 

Percebeu-se na Biblioteca, certa falta de integração entre os colaboradores, 

principalmente quando se trata de outras Bibliotecas do SIBIUN, pois apesar de existir um 

“sistema integrado de Bibliotecas”, cada campus trabalha por si, e não há a característica 

integrativa de rede. Uma sugestão para melhorar este aspecto, poderia ser a criação de um 

Blog corporativo, que foi inclusive citado por um dos colaboradores na entrevista. Este Blog 

poderia ser atualizado por funcionários de todas as Bibliotecas do SIBIUN, sendo que todos 

os colaboradores deveriam ter a oportunidade de efetuar postagens e comentários sobre as 

atualizações dos colegas. Isso possibilitaria certo “diálogo virtual” entre os colaboradores, e a 

aproximação acabaria por ajudar na troca de informações e experiências e conseqüente 

geração de conhecimento. 

Um “banco de idéias virtual”, aberto ao público interno e externo, também poderia 

ser criado. Além de incentivar a participação e iniciativa dos colaboradores, seria uma 

maneira de ouvir os usuários e saber seus desejos e necessidades relacionadas à Biblioteca.  

Em síntese, pode-se destacar que o uso da internet, ferramenta tão utilizada 

atualmente, deveria ser mais explorado, pois devido à distância entre as Bibliotecas e o 

número reduzido de colaboradores, o deslocamento físico dos mesmos é dificultoso, causando 

a conseqüente falta de integração. Com o auxilio da internet, poderia ocorrer tal interação, 

criando mais proximidade entre as pessoas. 

Percebeu-se também, a necessidade de um constante aprimoramento da comunicação 

interna, pois muitas vezes as informações chegam a todos os interessados com atraso, com 

erros, e algumas vezes não chegam. Para evitar tais problemas, a socialização e externalização 

do conhecimento deveriam ser mais incentivadas, isso poderia ser possível por meio de 

reuniões e encontros periódicos. 

Por meio de observação e das respostas de alguns entrevistados, percebeu-se que 

acontecem diversos erros nos procedimentos internos, principalmente na circulação de 

materiais (empréstimo, devolução e reserva), ocasionados geralmente por falta de atenção dos 

atendentes do balcão. Sugere-se que tais erros sejam socializados na lista de e-mail, para que 

todos saibam quais são, quem os causou e de que maneira poderiam ser evitados. Essa atitude 

poderia incentivar a atenção dos colaboradores, auxiliar na descoberta de novas maneiras de 

evitar os erros mais freqüentes, além de permitir inovação no processo. 
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Com a análise das atividades desenvolvidas por cada função, notou-se que para 

algumas funções, existe apenas um colaborador responsável. Isso pode causar dependência 

por parte da empresa em relação a tal colaborador, sendo que somente ele sabe realizar 

algumas atividades, e na sua ausência as tarefas não poderão ser realizadas. Para evitar tal 

situação, sugere-se que um programa de rodízio de atividades volte a funcionar na Biblioteca, 

tendo em vista que um programa semelhante já existiu. Sugere-se que cada colaborador 

conheça o trabalho de cada colega, pois assim, poderá dar informações mais precisas 

referentes às atividades desenvolvidas, e sugere-se ainda que mais de uma pessoa saiba 

executar a mesma função dentro da Biblioteca. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A importância do conhecimento vem sendo percebida por grande parte das 

organizações. Com isso, cada dia mais, se percebe a necessidade em saber geri-lo. Este é o 

papel da gestão do conhecimento, que pode ser vista como estratégia inimitável, e pode ser 

utilizada a fim de se alcançar vantagem competitiva. 

Devido ao fato de as Bibliotecas terem uma função social e não visarem o lucro, a 

competitividade entre elas parece não ser tão evidente. Geralmente são vistas como parceiras, 

e informações sobre serviços e processos são trocadas a fim de melhorar a gestão de todas. No 

entanto, isso não faz com que a gestão do conhecimento deixe de ser importante, pelo 

contrário, uma Biblioteca trabalha diretamente com grande fluxo de informações e 

conhecimento, e saber gerenciá-lo está deixando de ser uma opção, passando a ser uma 

necessidade. 

Nesse sentido, é importante salientar que para uma Universidade, a Biblioteca é de 

extrema importância, tendo em vista que a mesma é um dos critérios usados pela CAPES, 

MEC e Conselho Estadual de Educação para aprovação e reconhecimento de cursos e 

avaliação do nível de ensino universitário. Observando-se por este aspecto, pode ser vista com 

uma vantagem competitiva para a Universidade. Além disso, para uma boa qualidade de 

ensino, é importante que os acadêmicos possuam um bom acervo bibliográfico a disposição. 

Percebendo-se tal importância, este trabalho foi realizado a fim de analisar a 

implantação de um modelo de gestão de conhecimento para a Biblioteca. Neste sentido, é 

possível afirmar que a realização desta pesquisa se deu de maneira satisfatória, pois de forma 

eficiente, todos os objetivos específicos, assim como o objetivo geral do trabalho foram 

alcançados. Isto possibilitou responder a pergunta de pesquisa, afirmando-se que é possível e 

de extrema importância à implantação da gestão do conhecimento na Biblioteca Central 

Comunitária da UNIVALI. 

Tal possibilidade se justifica pelo fato de que a Biblioteca possui as ferramentas, os 

meios necessários e pessoas qualificadas para tal implantação. Neste sentido, justifica-se o 

fato de a conversão do conhecimento já acontecer dentro da Biblioteca, fazendo com que a 

gestão do conhecimento, apesar de não ser formalizada, esteja presente diariamente em suas 

atividades. A Biblioteca precisa, portanto, estruturar um modelo de gestão do conhecimento 
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com políticas e objetivos claros, deixando todos os envolvidos atualizados e a par de suas 

reais intenções.  

Observa-se ainda, que o método utilizado foi adequado para o trabalho, pois foi 

possível obter um diagnóstico, e pontuar os resultados encontrados. As entrevistas e a 

subseqüente análise de conteúdo possibilitaram um esclarecimento aprofundado de pontos 

primordiais para a pesquisa. Com isso, pode-se afirmar que a utilização do método qualitativo 

como forma de abordagem foi de extrema importância para a obtenção do resultado positivo 

da pesquisa. 

Cabe destacar, que apesar de o trabalho ter apresentado os resultados almejados pela 

acadêmica, alguns obstáculos foram encontrados na sua realização. A pouca disponibilidade 

de horários tanto por parte da entrevistadora quanto de alguns entrevistados, foi uma das 

limitações encontradas. Além disso, o pouco domínio inicial do assunto foi uma barreira 

encontrada pela autora, no entanto, foi transposta graças ao esforço desta com o auxilio de sua 

orientadora. 

É oportuno deixar aqui evidenciado, que o trabalho foi analisado com o auxilio de 

estudos realizados por autores orientais (Nonaka e Takeuchi), que têm uma visão própria 

sobre gestão do conhecimento. Para os orientais, o segredo para a criação do conhecimento 

organizacional está na mobilização e conversão do conhecimento tácito. No entanto, se o 

trabalho tivesse sido realizado a luz de uma teoria ocidental, poderia ter apresentado outro 

resultado, tendo em vista que os ocidentais tendem a dar mais importância ao conhecimento 

explícito no processo de criação e gestão de conhecimento. 

Para trabalhos futuros envolvendo o SIBIUN ou a Biblioteca Central Comunitária 

ressalta-se a possibilidade de sucesso na realização de uma pesquisa mais aprofundada sobre a 

gestão do conhecimento, envolvendo todas as Bibliotecas da UNIVALI. O modelo adequado 

para ser implantado na Biblioteca também poderia ser levantado por meio de outras pesquisas. 

Outro assunto que poderia ser levantado,é a reeducação ou aprendizagem continuada dos 

usuários da Biblioteca quanto ao uso da mesma e localização dos livros nas estantes, o que 

resultaria em uma maior autonomia e independência por parte dos usuários. 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A – roteiro I de entrevistas. 

 

1. Que função executa na BCC? 

2. Quais atividades desempenha? 

3. Descreva detalhadamente suas atividades. 

 

APÊNDICE B – roteiro II de entrevistas. 

 

1. Formação. 

2. Possui algum curso técnico? 

3. Há quanto tempo executa a função atual na Biblioteca? 

4. Há quanto tempo trabalha na BCC? E na UNIVALI? (trabalhou em outro setor?) 

5. Teve experiência em outras bibliotecas antes da BCC? 

6. Recebe treinamento periódico? Que tipo de treinamento? A cada quanto tempo? 

7. Acredita que há necessidade de treinamento? Para que? (qual dificuldade encontra e 

gostaria de receber treinamento?) 

8. Utiliza a aprendizagem adquirida em sua formação para executar suas atividades na 

BCC? 

9. Utiliza manuais/normas para execução de suas tarefas? 

10. Como aprendeu a realizar suas atividades na BCC? (por meio de treinamentos, na 

faculdade, lendo manuais, fazendo, ajuda dos colegas...) 

11. Sente dificuldade em executar alguma atividade? Qual? 

12. Sente facilidade em ensinar aos usuários sobre o uso da Biblioteca ou prefere pedir para 

que leia o regulamento ou manual? 

13. Quando sente dúvidas sobre alguma atividade, recorre a que/quem? (colega, superior, 

manual...) 

14. São realizadas reuniões periódicas? São abertas a dicas e sugestões relacionadas à 

Biblioteca? 

15. Como funciona a comunicação na Biblioteca? (De maneira formal ou informal) 

16. Utiliza alguma ferramenta de comunicação no trabalho? (extranet, lista de e-mails...) 

Para que é utilizada especificamente? 
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17. Você sente segurança/facilidade em usar tal ferramenta? 

18. Você interage de alguma maneira com funcionários das outras Bibliotecas do SIBIUN? 

Como? 

19. É incentivada tal interação? Como? (há reuniões, encontros...) 

20. Consegue visualizar experiências positivas ou “práticas bem sucedidas” utilizadas na 

outras Bibliotecas (SIBIUN)? Experiências da BCC são passadas de alguma maneira 

para outras Bibliotecas? 

21. Quando você descobre alguma maneira melhor de realizar suas atividades, você 

ensina/passa/conta a alguém? 

 

Perguntas específicas: 

 

22. Você tem conhecimento sobre a Gestão do Conhecimento? 

Se a resposta for SIM: 

23. Que tipo de conhecimento sua atividade envolve? 

24. Acredita na importância da GC para a Biblioteca? 

25. Participa de eventos/congressos que proporcionem interação com outras Bibliotecas que 

não sejam do SIBIUN? 

26. Esta interação proporciona a visualização de experiências positivas ou “práticas bem 

sucedidas” utilizadas em outras Bibliotecas? (fora do SIBIUN) (ou se procura saber 

mesmo de outras maneiras como internet...) 

27. Experiências da BCC são passadas de alguma maneira para outras Bibliotecas? (fora do 

SIBIUN) 
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