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RESUMO 
 

A transiçao da Era da Informação para a Era do Conhecimento destacou a 

importância do Conhecimento nas Organizações. Por muitos autores considerado como 

um recurso importante para a obtençao de vantagem competitiva, o fluxo de 

conhecimento depende do comportamento dos colaboradores em partilhar este recurso.  

Caracterizado pela sua importância atual no contexto empresarial pretendeu-se obter uma 

perceção junto das organizações sobre a temática. 

Neste estudo pretendemos perceber de que forma é percecionada a partilha de 

conhecimento no colaboradores, que vantagens associadas se caracteriza, que fatores a 

estimulam e, por fim, de que forma o clima organizacional se perceciona como influente 

na acção de partilha. Desta forma, procedeu-se a utilização de 139 inquéritos para recolha 

de informação junto das organizações (pequenas e médias empresas) do Concelho de 

Évora. Os resultados obtidos indicam a existência de uma relação do clima organizacional 

orientado para a partilha de conhecimento com os diferentes fatores testados. 
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ABSTRACT 
 

 

The transition of the information Age to the Age of knowledge has highlighted 

the importance of knowledge. By many authors regarded as an important resource for 

obtaining competitive advantage, the flow of knowledge depends on the behaviour of 

employees in sharing this feature.  Characterized by its current importance in business 

context, this study was intend to get a perspective from the organizations. 

In this study we intend to realize how sharing knowledge is perceived by 

employees, what advantages are associated with it, which factors stimulate sharing 

knowledge and, finally, how influential the organizational climate is in sharing 

knowledge behaviour. Therefore, it was use 139 surveys for gathering information from 

organisations (small and medium-sized enterprises) in the municipality of Évora. The 

results obtained indicate the existence of a relationship of organizational climate-oriented 

knowledge sharing with the different factors tested. 
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1.INTRODUÇÃO 
 

O estudo presente neste documento surge no âmbito do Mestrado em Ciências 

Empresariais pertencente ao Instituto Superior de Economia e Gestão. A oportunidade 

dada no Mestrado de realizar um estudo numa temática atual como o conhecimento, 

permite que haja mais desenvolvimentos do tema e de formar abordagens diferentes de o 

gerir no contexto empresarial.  

Referida por muitos autores como a Era do conhecimento, onde a informação 

simplesmente não chega para a obtenção de vantagens competitivas, o conhecimento é 

abordado como diferenciador na tomada de decisões e por consequentemente, trazer 

alterações no mercado. Neste sentido, muitos autores referem vantagens quando o 

conhecimento individual se transforma em conhecimento organizacional, como o 

desempenho individual e o desempenho organizacional. A partilha de conhecimento 

tornou-se benéfico para diferentes organizações especialmente no desenvolvimento de 

soluções através de inovações (Iqbal et al. 2011)  

Muitos fatores são tidos em conta quando um colaborador partilha o seu 

conhecimento. Uma ação caracterizada pela existência de várias teorias, das várias 

ciências, que abordam a justificação do comportamento humano. Numa perspetiva 

organizacional, estes fatores tornam-se de uma importância acentuada porque podem 

trazer a diferença aos vários níveis da organização. Desta forma, a Gestão de 

conhecimento torna-se de substancial importância para dar resposta a esta problemática, 

no sentido, de gerir o conhecimento organizacional e “levá-lo” onde é preciso.  

Fatores contextuais são cada vez mais referidos como influenciador do 

comportamento do colaborador. As empresas têm-se focado no sentido de disponibilizar 

um clima organizacional orientado para a partilha de conhecimento, seja por meios 
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tecnológicos, meios sociais, incentivos, entre outros. Alguns autores referem que a 

relação entre o clima organizacional e a partilha de conhecimento é oportuna como pouco 

estudada. Desta forma surge o Problema de Investigação deste documento: 

Existe relação entre o clima organizacional orientado para a partilha de 

conhecimento com a apetência dos colaboradores em partilhar o seu conhecimento? 

Nesta dissertação podemos encontrar 4 capítulos chave com o objetivo de dar 

resposta ao Problema de Investigação. O primeiro capítulo caracteriza-se pela introdução, 

onde se apresenta o problema de investigação e se transmite as linhas base da dissertação. 

O segundo capítulo refere-se à revisão de literatura, onde contextualiza e fundamenta a 

temática em estudo e onde apresentamos as relações teóricas das diferentes temáticas. O 

terceiro capítulo é feito uma apresentação dos métodos de investigação desta dissertação. 

No quarto capítulo, são apresentados os resultados e as respetivas análises ao estudo 

empírico realizado. No quinto o e último capítulo, apresentamos a conclusão e limitações 

do estudo presente neste documento. 
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2.REVISÃO DE LITERATURA 

Neste capítulo é feita a revisão da literatura do tema. Começa-se por definir os 

conceitos chave desta investigação e especificação do tema na partilha de conhecimento. 

De seguida, aborda-se as teorias relacionadas às ações do indivíduo especificamente à 

partilha de conhecimento no contexto individual e organizacional. Neste capítulo são 

demonstradas as relações que se estabelecem entre a partilha de conhecimento com o 

Desempenho e com o Clima Organizacional. 

Conclui-se o capítulo, com a sumarização de fatores influenciadores da partilha 

de conhecimento onde as diferentes teorias se relacionam e na apresentação dos modelos 

de investigação.  

2.1 Conhecimento 

Aqui procurou-se construir o enquadramento teórico do conhecimento. Teve o 

objetivo de formar um ponto de partida nesta investigação. Este enquadramento será 

completado pelos próximos subcapítulos onde se fará uma revisão de literatura acerca da 

partilha do conhecimento e da sua relação com o desempenho e o clima organizacional. 

 2.1.1 Definição de Conhecimento  

A definição de conhecimento tem sido abordada pelas mais variadas áreas de 

estudo. Devido a sua complexidade temática podemos encontrar literatura académica 

sobre o conhecimento na área da Filosofia, Psicologia, Gestão de Empresas como também 

em Sistemas de informação (Tecnologia). Neste sentido podemos encontrar diferentes 

definições para conhecimento.  

Utilizando a definição apresentada no dicionário de Língua Portuguesa (2010, 

pág. 402) encontramos a seguinte definição: 
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 “ n.m faculdade de conhecer; relação directa que se toma de alguma coisa; 

noção; informação; experiência; domínio teórico e /ou prático de determinada área; 

«filosofia» forma de entendimento que representa o ato de conhecer implicitamente 

contido na coisa conhecida; (…) saber, instrução; perícia” 

Segundo esta definição verificamos diferentes abordagens à palavra e diferentes 

perspetivas, o que revelam alguma ambiguidade adjacente ao termo. Law (2013) cita 

Grant (1996) e Tsoukas (1996) quando refere que a natureza ambígua do conhecimento 

se transforma numa dificuldade para estratégias de Gestão de conhecimento nas 

organizações.  

Quando abordado nos primeiros períodos da Gestão do Conhecimento (GC), o 

conhecimento era visto como um objeto que podia ser armazenado, transferido e obtido 

com o auxílio da tecnologia (Hooff, 2009). Tanto na prática como na literatura académica, 

esta abordagem obteve resultados dececionantes e percebeu-se que o conhecimento não 

é simplesmente um agregado de informação que pode ser dissociado do seu contexto 

(Hooff, 2009). 

Segundo Davenport e Prusak (1998) afirmam que conhecimento não é nem dados 

nem informação, apesar de estar relacionado com ambos. Conhecimento é uma mistura 

fluida de experiência estruturada, valores, informação contextual e discernimento 

especializado que fornece uma estrutura para avaliar e incorporar novas experiências e 

informações (Davenport e Prusak, 1998).  

Já para Sedziuviene (2010), conhecimento é o meio que é necessário para obter 

desenvolvimento, melhoramentos e manter os processos da empresa, para rapidamente e 

adequadamente reagir às alterações do sector empresarial. Naphaiet e Ghoshal (1998, pág. 

245) com base na abordagem dos economistas, refere-se ao “conhecimento” como 
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recurso e incluem-no ao termo “Capital Intelectual” ( “refere-se ao conhecimento e à 

capacidade de saber de uma coletividade social, como uma organização, comunidade 

intelectual ou prática profissional”).  

Conhecimento enquanto recurso permite às organizações serem bem-sucedidas 

não pelo controlo de mercado ou por impedir a competição, mas por dar às organizações 

habilidade para adaptar os seus produtos às necessidades de mercado e lidar com desafios 

competitivos (Miller and Shamise,1996). Iqbal et al. (2011) baseia-se em Davenport e 

Prusak (1998) quando afirma que o Conhecimento é originado através da inteligência dos 

indivíduos e é visível nas tarefas, sistemas, procedimentos, normas e costumes e é muito 

difícil de imitar. Tsoukas (2001) denomina o conhecimento anteriormente referido como 

conhecimento organizacional, ao qual, descreve como a capacidade adquirida pelos 

membros de uma organização no sentido de desenvolverem e trabalharem em contextos 

concretos, através da adoção de conjuntos de generalizações, cuja aplicação depende de 

entendimentos coletivos historicamente evoluídos e de experiências.  

A literatura sobre o conhecimento organizacional envolve diferentes tipos de 

processos de conhecimento (uso, partilha, integração e a criação de conhecimento) nos 

mais variados contextos (intra/entre empresas, interdepartamentais, entre colaboradores) 

(Foss et. al, 2010).  

Na Era onde o conhecimento se torna uma vantagem competitiva (Bock et a, 

2005), as organizações têm tido cada vez mais a preocupação em adotar estratégias que 

permitam a utilização do conhecimento dos recursos humanos para benefício e contributo 

do conhecimento organizacional (Wagner ,2002 e Kankanhalli et al.2005).  

Posto isto, quando empresas precisam de saber o que sabem e devem usar esse 

conhecimento eficazmente, o tamanho e a dispersão geográfica de muitas das empresas 



 

 
13 

tornam especialmente difícil de localizar o conhecimento existente e levá-lo onde ele é 

preciso (Davenport e Prusak, 2005). Devido à gestão do conhecimento, as organizações 

têm melhores condições para decisões estratégicas, porque avaliação, resolução de 

problemas e desafios porque são baseadas no conhecimento (Sedziuviene, 2010). 

Compreender o conhecimento leva a criar processos mais eficazes de este ser 

partilhado e transformar o conhecimento individual cada vez mais em conhecimento 

organizacional.  

2.1.2 A Partilha do Conhecimento nas Organizações  

Neste subcapítulo pretende-se especificar a investigação na temática da partilha 

do conhecimento.  

Bock (2005) cita Davenport e Prusak (1998) quando define Gestão de 

conhecimento como o processo das empresas de captura, armazenamento, partilha e uso 

do conhecimento.  

As empresas têm focado os seus esforços para a Gestão do Conhecimento com 

objetivos de adquirirem processos mais eficazes e eficientes, embora com base em 

Ruggles (1998), a partilha de conhecimentos é identificada como a atividade mais difícil 

na Gestão de Conhecimento. Wiewiora (2013) destaca existir provas que sugerem a 

influência das estruturas das organizações nas abordagens de Gestão de Conhecimento. 

Quando abordado este tema, temos de referir a partilha como sendo uma ação 

humana resultado das relações sociais.  

O fluxo de conhecimento entre o indivíduo e as fronteiras da organização, de e 

para os repositórios, nas rotinas e práticas da organização, estão dependentes dos 

comportamentos de partilha de conhecimento dos próprios colaboradores (Bock, 2005). 

Com base na literatura académica tem-se demonstrado que no caso de ocorrer a partilha 
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do conhecimento este tem influência positiva nas organizações. Foss (2010, pág 458) faz 

um levantamento de vários autores que apontam para as vantagens da partilha de 

conhecimento: “Partilha de conhecimento pode levar a maior capacidade de absorção, 

a melhor capacidade de inovação e  de outros recursos e, portanto, a uma vantagem 

competitiva sustentada (Argote e Ingram, 2000; Grant, 1996; Kogut e Zander, 1992; 

Spender, 1996). (…) Bechky (2003) e Nickerson e Zenger (2004) argumentam que a 

partilha de conhecimentos é funcional para as atividades de resolução de problemas 

organizacionais e Srivastava et al. (2006) concluíram que a partilha do conhecimento, 

juntamente com a eficácia da equipa, transmite o efeito indireto de capacitar o 

desempenho de liderança em desempenho da equipa. Analisar o conhecimento de 

compartilhamento de rede da Toyota e seus fornecedores, Dyer e Nobeoka (2000) 

encontraram que a partilha de conhecimento melhora a produtividade.” 

Wagner (2002) evidencia que a partilha de conhecimento nas organizações cria 

novas redes através do qual o próprio conhecimento pode ser redefinido em diversos 

contextos que se estão constantemente alterando. 

2.2 Teorias para ocorrência da Partilha do Conhecimento nas 

Organizações 

Neste sub-capítulo pretende-se fazer um levantamento das diferentes teorias e 

abordagens relativamente aos fatores que levam o Indivíduo a partilhar o seu 

conhecimento com a organização e com os seus colegas. O estudo das diferentes teorias 

sobre a partilha de conhecimento permite uma melhor compreensão e desenvolvimento 

de melhor processos para o fazer.  

Existem várias teorias que pretendem justificar a partilha de conhecimento no 

contexto organizacional. O estudo realizado por Hung et al (2009) identifica diferentes 
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teorias e diferentes fatores, ao qual, em diferentes estudos se aplicam e relacionam entre 

si.  

Neste sentido, apresenta-se uma tabela sucinta as diferentes teorias que serão 

abordadas nos próximos subcapítulos: 

Tabela 1 – Resumo das Teorias sobre a Partilha do Conhecimento 

Teoria de Troca 

Social (Blau, 

1964) 

Baseia-se numa perspetiva de custo-benefício. Esta teoria identifica 

uma troca social como um custo para o indivíduo que partilha o 

conhecimento e um benefício para o indivíduo que recebe. 

Teoria da Ação 

Racional 

(Ajzen e 

Fishbein,1980) 

“Teoria desenhada para prever o comportamento volitivo e entender 

os determinantes psicológicos. (…) Baseia-se na assunção que os 

seres humanos habitualmente comportam-se de uma maneira 

sensível.” (Alzen, 1985) 

Teoria do 

Comportamento 

Planeado 

(Ajzen,1985) 

A teoria tem em conta constrangimentos ao comportamento dos 

indivíduos como por exemplo obstáculos à realização. Neste 

sentido, o planeamento pode ser considerado a intenção de fazer um 

comportamento mas pode haver obstáculos para que a sua execução 

seja bem sucedida. (Alzen, 1985) 

Teoria do 

Capital Social 

(Naphapiet and 

Ghoshal,1998) 

A teoria apresenta uma perspetiva com base nos recursos presentes 

na organização. Assume que o capital social é criado pelas relações 

e redes sociais na organização e cria condições para a troca de 

conhecimentos. (Naphapiet and Ghoshal,1998) 

Fonte: Adaptado de Hung et al. (2009) 

2.2.1 Teoria de Troca Social 

Na perspetiva de Custo-benefício, temos a “Teoria de Troca Social”. Esta teoria 

identifica uma troca social como um custo para o indivíduo que partilha o conhecimento 

e um benefício para o indivíduo que recebe. A teoria apresentada transforma-se 

tautológica caso aceitemos que todas as interações sociais são trocas e que procuram obter 

recompensas de outros com as suas ações, mesmo realizadas por quem não procura 

qualquer retorno (Blau,1964). Neste sentido, Blau (1964) limita a Troca social para ações 

que são contingentes em reações recompensadoras de outros e cessam quando as 

esperadas reação não trazem qualquer valor. 
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A investigação feita por Chang et al, (2008) utilizou a perspetiva de custo- 

benefício na partilha de conhecimento em fóruns e blogs online. Verificou-se que através 

dos seus resultados, os utilizadores na partilha de conhecimento são afetados por 

benefícios extrínsecos (reputação e reciprocidade), benefícios intrínsecos (gosto em 

ajudar e eficácia própria) e custos (conveniência e interação) (Hung et al. 2009). 

Kankanhalli et. al. (2005) aplica a “Teoria de Troca Social” no sentido de fazer uma 

identificação dos custos e benefícios (intrínsecos e extrínsecos) que afetam a contribuição 

de conhecimento em repositórios nas organizações e aplica também a “Teoria do Capital 

Social” pela influência de fatores contextuais (Teoria a abordar mais adiante).  Com base 

nestes autores podemos verificar a presença de custos para os utilizadores ou membros 

de uma organização quando ocorre a partilha do conhecimento. Estes custos 

percecionados evidenciam-se quando os benefícios ganhos não os justificam a perda 

percecionada. Neste sentido e de acordo com a Teoria, Kankanhalli (2005) com base em 

Markus (2001) e Wasko and Faraj (2000) sugere que o aumento de benefícios 

percecionados e a redução dos custos para contribuição de conhecimento pode ajudar a 

que ocorra partilha de conhecimento.  

2.2.2 Teoria da Ação Racional 

 

 

É proposto por Ajzen (1985) a “Teoria da Ação Racional”. Esta teoria assume que 

as pessoas comportam-se de uma determinada maneira, que tomam em conta toda a 

informação disponível e que implicitamente ou explicitamente consideram as implicações 

do comportamento (Ajzen,1985). Esta teoria foi elaborada no sentido de previsão dos 

comportamentos volitivos. A intenção da pessoa em desempenhar um comportamento 

baseia-se na relação entre o determinante pessoal e o determinante social. Para Alzen 

(1985), determinante pessoal denominam de “atitude para com o comportamento” e 
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consiste na avaliação pessoal do indivíduo para com desempenho do comportamento. O 

determinante social, Alzen (1985) denominam por “norma subjetiva” e caracteriza-se por 

ser a perceção do indivíduo do meio social no desempenhar do comportamento. As 

pessoas tendem a desempenhar um comportamento quando acreditam que os outros 

(indivíduos) acham importante fazê-lo. (Alzen, 1985).  

Na aplicação empírica da teoria, Alzen (1985) apresenta um elevado grau de 

eficácia na previsão das intenções em comportamentos volitivos. Contudo, Alzen (1985) 

evidencia que apesar dos resultados apoiarem a Teoria, uma das limitações do estudo é a 

transição de respostas verbais para ações realmente efetuadas. Apesar da teoria enunciada 

focar-se nas ações ou na previsão das ações individuais podemos ver a influência do meio 

social em que está inserido. Com base nos autores referidos, o clima organizacional 

percecionado pelo indivíduo sugere ter influência na ação (como por exemplo: a partilha 

de conhecimento). 

2.2.3 Teoria do Comportamento Planeado 

Aljzen (1985) apresenta “Teoria do Comportamento Planeado” com o objetivo de 

expandir a “Teoria da Ação Racional” para determinantes não volitivos do 

comportamento.  

Nesta teoria, o sucesso no desempenhar de um comportamento planeado depende 

de fatores que Alzen (1985) considera como “a força da tentativa”, ou seja, o esforço 

investido pelo indivíduo para com o comportamento mas também no controlo do 

indivíduo sobre outros fatores como informação, habilidades, habilitações, tempo, 

oportunidade (…) (Alzen, 1985). Hung et al. (2009) cita Ajzen(1985, 1989) quando 

indica que existem vários constrangimentos na vida real que influenciam a formação de 
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intenção ou de comportamento, portanto é acrescentado por Alzen (1985,1989) uma nova 

dimensão, “controle comportamental percebido” para melhorar a predictabilidade da 

“Teoria da Ação Racional”.   

A teoria em causa também se distingue da anterior (Teoria de Ação Racional) 

quando as probabilidades de sucesso subjetivo são escassas e onde o controlo de 

diferentes fatores é praticamente inexistente. Em relação à partilha de conhecimento nas 

organizações, pode existir obstáculos físicos que não possibilitem que a partilha de 

conhecimento ocorra. A dimensão ou a estrutura das organizações (por ex.: a distância 

física de diferentes departamentos) pode ser considerado como obstáculo para que a 

partilha de conhecimento suceda junto de colaboradores ou até mesmo para com a 

organização. Neste sentido, muitas organizações tem procedido a implementação de 

repositórios informáticos de conhecimento para colmatar este obstáculo. Bock (2005) 

evidencia que apesar da implementação de repositórios de conhecimento, o conhecimento 

individual não se transforma em conhecimento organizacional facilmente. Desta forma, 

surge a possibilidade aquando do estudo empírico de diferenciar dois modelos de 

investigação em colaboradores que têm acesso a repositórios de conhecimento 

informáticos (Modelo 1) e de colaboradores que não possuem acesso a este sistema 

(Modelo 2). 

2.2.4 Teoria do Capital Social 

Na “Teoria do Capital Social”, Nahapiet e Ghoshal(1998) sublinha novos fatores 

referentes à partilha de conhecimento. O Capital Social está inerente nas relações entre 

pessoas e é um recurso produtivo facilitador de algumas formas de ações sociais enquanto 

inibe outros (Nahapiet e Ghoshal,1998). A teoria apresentada por Nahapiet e Ghoshal 
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(1998) foi desenvolvida com base que o Capital Social facilita o desenvolvimento de 

capital intelectual através das relações humanas estabelecidas dentro da organização. 

Logo o Capital Social cria condições necessárias à criação e a troca de conhecimento 

(Hung et al. 2009) 

Embora no estudo efetuado Nahapeit e Ghoshal(1998) apresentam fatores 

influenciadores na partilha de conhecimento como a dimensão estrutural, dimensões 

cognitivas, os fatores principais apresentados no artigo como impulsionadores para a 

partilha de conhecimento são a confiança, normas e a identificação, mais tarde referidos 

como fatores contextuais. 

2.3 Partilha de Conhecimento e a sua influência no desempenho  

Estudos académicos sobre a relação da partilha de conhecimento e o desempenho 

têm sido escassos (Ling et al, 2011). Do ponto de vista da gestão, Foss (2010) destaca que 

a pesquisa sobre a partilha de conhecimento e a ligação com o desempenho organizacional 

é oportuna. Acrescenta ainda que a investigação já avançou em termos de qualidade e 

quantidade, para alcançar um ponto de partida para fornecer respostas detalhadas sobre a 

ligação entre conhecimento, desempenho e partilha de benefícios. Ling et al. (2011) 

indica que caso haja uma boa gestão de conhecimento e o capital intelectual certo pode 

melhorar o desempenho global da empresa. Embora na investigação presente neste 

documento, o desempenho seja percecionado pelo colaborador não podemos descartar a 

subjetividade em relação aos padrões individuais de referência A sensação dos 

colaboradores, com as suas capacidades individuais, serem uteis para a empresa permitem 

ganharem confiança (Constant et al. 1994). A confiança referida pode alterar o 

desempenho individual assim como todo o ambiente organizacional da organização. 

Hung et al. (2009) com base em outros autores afirma que quando o colaborador 
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perceciona que as suas capacidades podem aumentar a produtividade e a eficiência, os 

colaboradores estão mais aptos a partilhar o seu conhecimento.  

Com base no que foi referido anteriormente, acredita-se que a relação entre o 

Desempenho e a partilha de conhecimento tem fundamento bibliográfico para se aplicar 

no estudo empírico desta investigação.  

 

2.4 Clima Organizacional orientado para partilha do conhecimento  

 

Bock (2005) baseia-se em Gilbert and Krause (2002) quando afirma que a partilha 

de conhecimento não pode ser forçada apenas pode ser encorajada e facilitada. Vários 

estudos têm sugerido que os valores culturais organizacionais influenciam os 

comportamentos de partilha de conhecimento através da moldagem de padrões e 

qualidades de interação necessários para alavancar conhecimento entre indivíduos 

relevando a importância das estruturas institucionais (Wiewiora, 2013 com base em Alavi 

et al., 2006; De Long and Fahey, 2000; Gray and Densten, 2005) 

Bock (2005) refere que as estruturas institucionais são tipicamente referidas como 

o clima ou cultura organizacional, indicando a existência de uma discussão sobre a 

diferença destes dois conceitos. Apesar da diferença de conceitos, Bock (2005) evidencia 

um fenómeno em comum nas duas conceções como “a criação e influência de contexto 

sociais nas organizações”. Schein (1990) define clima organizacional como um padrão 

de pressupostos inventados, descobertos ou desenvolvidos por um grupo no sentido de 

aprender a lidar com seus problemas de adaptação externa e integração interna, que tem 

funcionado bem o suficiente para ser considerado válido e, portanto é para ser ensinado 

aos novos membros como a forma correta para perceber, pensar e sentir em relação a 

esses desafios. Com base nesta definição podemos ver a influência dos diferentes fatores, 
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internos e externos da organização, no comportamento do colaborador assim como a sua 

apetência para partilha de conhecimento. Nesta investigação, referimos um clima 

organizacional orientado para a partilha como um clima que promove ou facilita que a 

partilha de conhecimento ocorra. A inserção de repositórios de conhecimento nas 

empresas sugere ser uma solução para facilitar ou estimular que o conhecimento seja 

partilhado. Bock et al. (2005) refere que conhecimento individual não se transforma em 

conhecimento organizacional mesmo com a implementação de repositórios. Wagner 

(2002) evidencia que a utilização de tecnologia inovadora para a partilha de conhecimento 

cria um paradoxo, com a maior acessibilidade no conhecimento vem uma nova 

dificuldade em contextualizá-lo numa circunstância específica. Neste sentido, pretende-

se aplicar esta diferenciação no estudo empírico desta investigação no sentido de verificar 

qual a influência que repositórios de conhecimento têm na partilha do conhecimento. 

 

2.5 Modelo de Investigação 

 

Hung et al (2009) sumariza estes fatores propostos anteriormente nas diferentes 

teorias e estudos ao qual apresenta quatro dimensões: 

Tabela 2 – Fatores para partilha do conhecimento 

Custo: 

 A perda de poder de conhecimento 

 Esforço de Codificação 

Benefícios Intrínsecos: 

 Eficácia própria de Conhecimento 

 Prazer em ajudar outros 

Benefícios extrínsecos: 

 Recompensa Organizacional 

 Imagem 

 Reciprocidade 

Fatores Contextuais 

 Confiança 

 Normas de partilha 

 Identificação   

  Autor: Hung et al. (2009) 
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Com base no conteúdo referido pelos vários autores anteriormente e com o 

sumário de Hung et al. (2009) indicado, permite-nos chegar a uma síntese interpretativa 

apresentado na tabela 3: 

Tabela 3 – Síntese interpretativa dos Fatores de Partilha de Conhecimento 

Custos 

 A perda de poder de conhecimento 

 Esforço de Codificação 

 Clima Organizacional  

 

Fatores Contextuais 

 Confiança 

 Normas de partilha 

 Identificação  

Incentivos 

 Recompensa Organizacional 

 Imagem 

 Reciprocidade 

Desempenho 

 Eficácia própria de Conhecimento 

 
Autor: Fonte Própria 

Nesta investigação pretendemos apurar como os colaboradores de uma 

organização percecionam o clima organizacional e de que forma estes o relacionam com 

a sua apetência para partilhar o seu conhecimento. Propõe-se desta forma relacionar a 

variável dependente (Y=Clima organizacional orientado para a partilha de conhecimento) 

com os vários fatores anteriormente referidos como F1:Desempenho é influenciado pela 

partilha; F3: Incentivos à partilha e F4: Custos associados à partilha. Pretendemos ainda 

analisar dois modelos de investigação diferentes (Modelo 1 e 2) no sentido de 

compreender a influência do acesso de colaboradores a sistemas informáticos de partilha 

de conhecimento com colaboradores que não o tenham.  

Segue-se os modelos de investigação representados na figura 1: 
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Figura 1: Modelos de Investigação 

Modelo 1    Modelo 2 

S/ acesso a sistemas 

informáticos de 

partilha 

 

Clima Organizacional 

orientado para a partilha de 

conhecimento 

 C/ acesso a 

sistemas 

informáticos de 

partilha 

Desempenho 

 

H11 
H12 Desempenho 

Incentivos H21 
H22 Incentivos 

Custos H31 
H32 Custos 

 

 

Nesta investigação apuramos as seguintes hipóteses: 

 

O capítulo seguinte procurará analisar os dois modelos anteriormente 

mencionados e quais são os fatores de partilha que sofrem influência do clima 

organizacional orientado para a partilha de conhecimento, com base na aplicação de 

questionários aplicados aos colaboradores de uma amostra de empresas.  

 

 

H11,2: O Clima organizacional orientado para a partilha de conhecimento tem uma relação 

positiva com a perceção de que o desempenho é influenciado pela partilha de conhecimento. 

 

H21,2: O clima organizacional orientado para a partilha de conhecimento tem uma relação 

positiva com a perceção de que a partilha está associada à existência de incentivos 

 

H31,2: O Clima organizacional orientado para a partilha de conhecimento tem uma relação 

negativa com a perceção de que existe um custo de partilha de conhecimento 
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3. MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO 

3.1 Recolha de Informação 

Nesta investigação foi efetuado um questionário impresso como instrumento de 

recolha de informação. A população estudada consistiu nos colaboradores de pequenas e 

médias empresas do setor terciário, sector de atividade principal do Concelho de Évora. 

Desta forma, foi necessário uma deslocação às diferentes empresas para disponibilização 

do questionário. Pretendeu-se desta forma possuir um contato direto com as entidades e 

com os colaboradores com o objetivo de obter um número superior de respostas e um 

grau superior de fiabilidade de informação. A escolha de população foi elaborada 

consoante a disponibilidade de obtenção de dados.  

3.2 Elaboração do instrumento de recolha de Informação  

 

O questionário caracterizava-se por ter 4 secções distintas. Todas as secções deste 

questionário basearam-se na revisão bibliográfica desta investigação. A primeira secção 

do questionário consistia na obtenção do perfil do colaborador questionado. Na segunda 

secção procedeu-se a questões que permitissem entender qual era a acessibilidade do 

colaborador a sistemas de informação que permitissem a partilha de conhecimento para a 

diferenciação dos diferentes modelos da investigação. A terceira secção foi elaborada 

através da Escala de Likert com o objetivo de perceber quais os fatores de partilha de 

conhecimento percecionados pelo colaborador e o quanto se identificavam com esses 

fatores. Por fim, a quarta e última seção, foram aplicadas questões em Escala de Likert 

para deste modo obter a perceção de desempenho que os colaboradores possuíam em 

relação ao desempenho de outros colaboradores.  
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Foi efetuado um pré-teste junto de uma amostra de 10 pessoas, colaboradores de 

empresas diferentes. Neste momento, procedeu-se a alteração referente à variável “anos 

de escolaridade” após obter um feedback negativo referente a esta questão. A 

problemática desta questão refere-se à relação de quantidade de anos de escolaridade com 

a relação de grau de escolaridade obtido. Neste sentido procedeu-se a colocação de várias 

opções para uma maior fiabilidade de respostas. Após este pré-teste também se procedeu 

a alterações de linguagem e de estrutura das questões no sentido de facilitar a 

compreensão e de tornar a recolha de informação o mais fiável possível.  

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 Descrição da Amostra 

 

A amostra desta investigação é constituída por 139 questionários recolhidos de 11 

organizações diferentes no período de Janeiro a Abril de 2015. A necessidade de 

deslocação e a aceitação de aplicação dos questionários nas entidades tornou o processo 

de recolha mais demorado e mais difícil que o previsto inicialmente. Todos os 

participantes são de nacionalidade portuguesa e colaboradores a laborar com contrato 

para com as organizações respetivas do sector terciário. 

4.1.1 Caracterização Social da Amostra  

A caracterização social da amostra é constituída por 35 pessoas do sexo masculino 

(25.4%) e 103 pessoas do sexo feminino (74.6%) havendo um dos participantes que não 

identificou o seu género, ao qual, foi excluído das percentagens anteriormente indicadas. 
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Figura 2: Caracterização -Género e Idade da Amostra 

A amostra apresenta participantes com idades compreendidas de 21 a 64 anos 

sendo a média das idades da amostra de 37 anos.  

Em relação grau de escolaridade dos participantes desta investigação podemos 

apurar que 66 participantes (47.5%) possuem a conclusão do ensino secundário. Os graus 

de escolaridade com a segunda e terceira maior evidência caracterizam-se por ser 

colaboradores com o 3ºCiclo (7º ao 8ºano) com 22 participantes (15.8%) e com a 

Licenciatura Pré-Bolonha (5ºanos) com 19 participantes (13.7%), respetivamente. Dois 

participantes não responderam a esta questão tendo uma relevância de 1.4%.  

Figura 3: Caracterização – Anos de Escolaridade 
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Como podemos verificar a amostra da investigação recai sobre colaboradores que 

apresentam um nível baixo de qualificação superior. Existindo alguma percentagem 

considerável de participantes com apenas o 3ºciclo ou licenciatura Pré-Bolonha, dados 

que sugerem estar relacionados com a idade média referida anteriormente dos 

colaboradores. Sobre os anos de trabalho nas organizações respetivas a média é de 10,5 

anos de atividade laboral. Em número de colaboradores que apresentavam ter menos de 

um ano de atividade profissional na empresa são de 16 correspondendo a 11,5% da 

amostra. Colaboradores que indicaram estar de 1 a 5 anos nas organizações respetivas o 

número é de 33 (23.8%). Referente a colaboradores de 6 anos até aos 10 anos nas 

organizações os dados são de 35 participantes (25.2%), acima de 10 anos até a 20 anos 

de atividade laboral obtivemos um número de 28 (20.2%). Existe ainda na amostra 

colaboradores que indicaram estar há mais de 20 anos na organização número de 21 

participantes (15.1%).  
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4.2 Discussão dos Resultados apurados  

Como abordado anteriormente, a investigação apurou dois modelos de 

investigação que neste capítulo irão ser analisados em separado para uma melhor 

compreensão dos resultados sendo no fim, relacionados para obter uma perspetiva geral 

dos dados recolhidos. Neste estudo para análise estatística procedeu-se a uma regressão 

linear. Com base em Marôco (2007), a regressão linear é utilizada para apurar relações 

entre variáveis e apurar antecipadamente o valor da variável dependente com as variáveis 

independentes. No sentido de obter uma medida de fiabilidade de cada dimensão e de 

cada modelo procedemos aos valores de Alpha de Cronbach (α), ao qual é indicado que 

quanto maior o seu valor melhor a sua fiabilidade (Marôco, 2007). Na investigação 

registou-se nos vários fatores α superior a 0.6, o que embora seja considerado aceitável, 

requer precaução na interpretação do instrumento (Pestana e Gageiro, 2005; 

Marôco,2013) 

 Foram estudadas diferentes correlações, dividas pelos dois modelos que 

caracterizam esta investigação na tabela 4 e tabela 5.  
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Tabela 4 - Correlações entre as variáveis – Modelo 1: Sem acesso a Sistemas de Partilha de conhecimento 

 Sexo Idade 

Anos de trab. 

na organização 

Anos de 

Escolaridade 1. 2. 3. 4. 5. 

Sexo 1         

Idade -,132 1        

Anos de trabalho na organização -,246 ,676** 1       

Anos de Escolaridade ,143 -,459* -,286 1      

1.Desempenho é influenciado pela partilha de conhecimento  (F1) -,420* ,175 ,136 -,148 1 (0.78)    

2.Clima organizacional orientado para a partilha de conhecimento -,374 ,089 ,079 -,058 ,842** 1 (0.72)   

3.Incentivos associados à partilha de conhecimento                (F3) ,230 ,032 -,058 -,136 ,474* ,448* 1 (0.62)  

4.Custos associados à partilha de conhecimento                     (F4) ,107 -,121 ,007 -,339 -,155 -,299 ,088 1 (0.60) 

5. Desempenho -,098 -,172 -,135 ,234 -,388* -,393* -,408* ,052 1 

Nota: **p < 0.01; *p < 0.05; α in brackets         

Tabela 5 - Correlações entre as variáveis – Modelo 2: Com acesso a Sistemas de Partilha de conhecimento 

 Sexo Idade 

Anos de trabalho 

na organização 

Anos de 

Escolaridade 1. 2. 3. 4. 5. 

Sexo 1         

Idade ,149 1        

Anos de trabalho na organização ,126 ,765** 1       

Anos de Escolaridade -,024 -,205 -,201 1      

1.Desempenho é influenciado pela partilha de conhecimento    (F1) ,285** -,140 -,147 ,105 1 (0.78)    

2. Clima organizacional orientado para a partilha de conhecimento ,198 -,060 -,158 ,134 ,587** 1 (0.72)   

3. Incentivos associados à partilha de conhecimento                (F3) ,007 ,062 -,086 -,169 ,273** ,363** 1 (0.62)  

4. Custos associados à partilha de conhecimento                      (F4) -,116 -,012 -,037 -,103 -,163 -,105 ,039 1 (0.60) 

5. Desempenho -,045 ,234* ,235* ,162 ,050 -,052 -,076 ,186 1 

Nota: **p < 0.01; *p < 0.05; α in brackets        
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4.2.1 Análise dos Resultados obtidos para o Modelo 1  

Este modelo caracteriza-se pela ausência de acesso a sistemas informáticos de 

partilha de conhecimento pelos colaboradores. Com base na tabela respetiva 

anteriormente verificamos a existência de correlações entre a variável previamente 

enunciada como variável dependente, com 2 variáveis. Com base nos resultados 

apresentados na tabela 4, poderemos apurar correlações entre a variável dependente com 

o F1:Desempenho é influenciado pela partilha, ao qual, se relaciona com a H1 para o 

Modelo 1. Verifica-se também uma correlação negativa com F4: Custos associados à 

partilha de conhecimento. Neste modelo o coeficiente de determinação representado por 

R2, apresenta-se com 0.746. Marôco (2007) refere-se ao coeficiente como sendo 

caracterizado pela subjetividade. Para as ciências sociais quando é apresentado por R2> 

0.5 considera-se aceitável o ajustamento do modelo aos dados (Marôco, 2007). 

Tabela 6 – Modelo 1: Regressão Linear da Variável dependente e os Fatores 

Fatores Coeficiente Significância 

F1:Desempenho é influenciado pela partilha de conhecimento 0.764 0.000 

F3: Incentivos à partilha de conhecimento 0.103 0.406 

F4: Custos associados à partilha de conhecimento -0.190 0.093 

Coeficiente: β ; R2:: 0.746; R ajus.: 0.713 

Nos resultados apurados podemos verificar que para os colaboradores 

questionados enquadrados no modelo 1 é percecionado que o clima organizacional 

orientado para a partilha de conhecimento está relacionado com F1:Desempenho é 

influenciado pela partilha de conhecimento. Podemos verificar este facto pelos valores 

apresentados na tabela anterior onde o F1 (Desempenho é influenciado pela partilha) 

apresenta valores de β de 0.764 com uma significância de p <0.001, ou seja, existe uma 

relação positiva deste fator com a variável dependente. No clima organizacional orientado 
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para a partilha de conhecimento, os colaboradores questionados que não possuem acesso 

a sistemas de partilha de conhecimento informáticos não é percecionado custos ou a 

necessidade de incentivos para que a partilha de conhecimento ocorra. 

 

4.2.2 Análise dos Resultados obtidos para o Modelo 2  

 

No Modelo 2 de investigação apresentamos colaboradores que indicaram ter 

acesso a sistemas informáticos de partilha de conhecimento. Relacionamos da mesma 

forma a variável dependente nos três fatores anteriormente indicados. As correlações são 

apresentadas na tabela 5. Nestes resultados podemos verificar uma correlação da variável 

dependente com dois fatores F1 e F4, o que sustenta as hipóteses 1 e 3. Este modelo 

carateriza-se por o coeficiente de determinação (R2) ser inferior a 0.5.  

 

Tabela 7 – Modelo 2: Regressão Linear da Variável dependente e os Fatores 

Fatores Coeficiente Significância 

F1:Desempenho é influenciado pela partilha de conhecimento 0.522 0.000 

F3: Incentivos à partilha de conhecimento 0.221 0.012 

F4: Custos associados à partilha de conhecimento -0.028 0.737 

Coeficiente: β ; R2:: 0.390; R ajus.: 0.369 

 

Com base nos resultados anteriores, verificamos a existência de duas relações 

entre clima organizacional orientado para a partilha de conhecimento com dois fatores 

estudados. Neste modelo, os dados indicam que na amostra é percecionado que o seu 

desempenho é influenciado pela partilha de conhecimento assim como também é 

percecionado uma relação entre incentivos e a partilha de conhecimento. Podemos 

verificar estas correlações para o F1 onde β se apresenta como 0.522 com significância 

de p <0.001 e para o F3 de 0.221 de significância de p <0.05. Destaca-se neste modelo, a 
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inexistência de correlação de F4 com a variável dependente, ou seja, para a amostra não 

é percecionado custos associados à partilha de conhecimento.  

 

4.2.3 Análise Comparativa dos Resultados dos Modelos 1 e 2  

 

Nesta análise pretende-se obter uma comparação dos resultados para apurar de 

que forma estes se relacionam e de quais são as perceções dos colaboradores questionados 

nesta investigação que se diferenciam pela acessibilidade a sistemas de partilha de 

conhecimento. Esta comparação é apresentada de seguida pela tabela 6: 

Tabela 8 – Comparação dos 2 Modelos de Investigação 

 Modelo 1 Modelo 2 

 Sem Acesso Com Acesso 

 Coeficiente Sig. Coeficiente Sig. 

F1:Desempenho é influenciado 

pela partilha de conhecimento 
0.764 0.000 0.522 0.000 

F3: Incentivos à partilha de 

conhecimento 

0.103 0.406 0.221 0.012 

F4: Custos associados à 

partilha de conhecimento 

-0.190 0.093 -0.028 0.737 

R2 0.746 0.369 

R Ajustado 0.713 0.369 

 

Com base nos dados e comparando os dois modelos, apurou-se nesta investigação 

a existência de uma perceção comum aos dois modelos. Caracteriza-se por no caso de 

haver um clima organizacional orientado para a partilha de conhecimento, é percecionado 

pelos colaboradores que existe uma relação positiva que o desempenho é influenciado 

pela partilha do conhecimento, independentemente da sua acessibilidade a sistemas 

informáticos. Neste sentido, verifica-se que para os colaboradores desta investigação a 

partilha de conhecimento permite terem a perceção que são mais produtivos e mais 

eficientes no caso de se percecionar um clima organizacional orientado para a partilha de 



 

 
33 

conhecimento. Nos resultados também se apuraram diferenças entres os dois modelos. 

Para o Modelo 1 (sem acesso a sistemas de partilha), custos ou incentivos não são 

percecionados pelos colaboradores como tendo correlação com a sua apetência para 

partilhar conhecimento num clima organizacional orientado para a partilha de 

conhecimento. No modelo 2, com acesso a sistemas de partilha de conhecimento, a 

perceção de que no caso de existirem incentivos inerentes à sua partilha de conhecimento 

têm uma relação positiva com o clima organizacional orientado para a partilha de 

conhecimento. 

4.3 Discussão dos Resultados com base na Revisão de Literatura 

Relacionando a revisão de literatura com os resultados apurados nesta 

investigação podemos verificar a existência de conclusões semelhantes a vários autores. 

A partilha de conhecimento é considerada das atividades mais difíceis para a Gestão mas 

os seus benefícios são percecionados a vários níveis das organizações. (Ruggles,1998; 

Foss,2010, Kankanhalli et al.,2005). É sugerido que caso haja o conhecimento necessário 

e uma boa forma de o gerir pode melhorar o desempenho de uma organização (Ling et al. 

(2011) Para Wiewora (2013), estudos tem sugerido a influência que valores 

organizacionais comportamento de partilha de conhecimento. 

Neste estudo investigou-se de que forma o contexto organizacional permite 

alavancar a partilha de conhecimento e quais são as perceções que os colaboradores 

quando questionados possuem sobre a temática. Para proceder à realização do estudo, 

procedeu-se ao levantamento dos vários fatores associados à partilha de conhecimento 

com base no levantamento realizado por Hung et al. (2009) relacionando com fatores 

contextuais ou Clima Organizacional. Os resultados apurados nesta investigação 

demonstraram que o Clima organizacional (orientado para a partilha de conhecimento) 

tem uma relação positiva com a perceção de um melhor Desempenho.  
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Independentemente do acesso a sistemas de partilha de conhecimento, a relação com o 

desempenho demonstrou-se positiva concordando com Ling et al. (2011) que referiu 

existir a relação. O acesso a sistemas de partilha de conhecimento revelou ser 

diferenciador na perceção dos colaboradores em estudo. O Clima Organizacional, com 

acesso a sistemas de partilha, é percecionado por ter relação positiva com a existência de 

incentivos associados à partilha de conhecimento.  

Estudos anteriores já evidenciaram a relação de incentivos associados à partilha 

de conhecimento em organizações com repositórios de conhecimento (ex: Kankanhalli et 

al., 2005). Neste seguimento, quando os colaboradores percecionam que os incentivos 

excedem os custos requeridos para a partilha, a partilha de conhecimento acontece (Kelly 

and Thibaut, 1978); sugerindo relacionar-se aos resultados previamente apresentados. 

Contudo, alguns autores referem a existência de custos associados à partilha de 

conhecimento na utilização de repositórios (Chang et al, 2008; Kankanhalli et al. 2005; 

Davenport and Prusak, 1998). Os resultados mostraram que não foram percecionados 

nenhuns custos associados à partilha de conhecimento num Clima organizacional 

orientado para a partilha de conhecimento com ou sem acesso a sistemas de partilha de 

conhecimento.  Em suma, verificou-se que para os colaboradores a existência de uma 

relação do seu desempenho quando a partilha de conhecimento ocorre. Em relação ao 

acesso sistemas de partilha de conhecimento, a dimensão das empresas desta 

investigação, poderá ter sido influenciador nas conclusões. Atendendo ao fator referido 

anteriormente, a investigação demostrou que para os colaboradores com acesso a sistemas 

de partilha, incentivos associados a essa ação estão relacionados com a sua apetência em 

partilhar o seu conhecimento. O mesmo não se apurou para colaboradores que não 

possuem esse acesso, o que sugere não haver esforço para que a partilha de conhecimento 
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ocorra, podendo mesmo ser apenas resultado das relações sociais entre colaboradores que 

se estabelecem nas organizações.  

 

4.4 Considerações Finais 

Neste sub-capítulo iremos relacionar as conclusões apuradas com as hipóteses 

inicialmente formuladas. Nos resultados obtidos nos dois modelos de investigação a H1 

é confirmada. De facto, num clima organizacional orientado para a partilha de 

conhecimento os resultados demonstram que o desempenho possui uma relação positiva 

com a ocorrência de partilha de conhecimento independente do acesso a sistemas 

informáticos.  

Nesta investigação, não foi confirmada a H2 no modelo 1. Os incentivos 

associados à partilha de conhecimento não se encontram positivamente relacionados com 

o clima organizacional para a partilha de conhecimento para colaboradores sem acesso a 

sistemas de partilha. Ainda referentes ao modelo 1, os resultados conduziram à 

confirmação de H3. H3 caracteriza-se por haver uma relação negativa entre o clima 

organizacional orientado para a partilha de conhecimento e a perceção de custos 

associados, ao qual, os resultados mostraram que para a amostra isso se verifica.  

Apesar do modelo 1 confirmar a H1 e H3, o modelo 2 apresentou outras 

correlações e confirmações. 

No modelo 2, apurou-se a confirmação das três hipóteses (H1; H2; H3) 

previamente estabelecidas. Os resultados para o modelo 2 apresentaram correlação 

positiva do fator desempenho e de incentivos mas correlação negativa de custos com a 

variável dependente. Os resultados mostram que para colaboradores com acesso a 

sistemas de partilha de conhecimento a presença de incentivos associados a sua partilha 

é percecionado como tendo influência na sua apetência para partilha de conhecimento 
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assim como de influenciar o seu desempenho. Em relação à perceção de custos associados 

à partilha de conhecimento apresenta-se por ter relação negativa com o clima 

organizacional orientado para a partilha de conhecimento.  

 

5.CONCLUSÃO 

Nesta investigação pretendeu-se verificar de que forma o clima organizacional se 

relaciona com a partilha de conhecimento. Como referido, o significado de 

“Conhecimento” nem sempre foi considerado com mesmo significado pelas 

organizações. O estudo e o desenvolvimento de investigações sobre a temática poderão 

ter sofrido algum atraso, o que levou a que processos aplicados nas organizações fossem 

desenquadrados à realidade. Verificou-se nas várias dificuldades aquando das 

organizações em quantificar e gerir o próprio conhecimento, ao qual, a sua partilha já não 

era vista como simplesmente uma ação individual do colaborador mas sim dependente de 

imensos fatores que envolvem a organização.  

A investigação presente neste documento pretendeu-se abordar a partilha de 

conhecimento como um fator a ter em conta nas organizações com especial enfâse no 

departamento de recursos humanos. O conhecimento que o colaborador possui não deve 

ser percebido como um recurso que a empresa tem facilmente acesso aquando da 

contratação, este deve ser gerido, trabalho e estimulado para que se transforme em 

conhecimento organizacional.  

Inicialmente estabeleceu-se uma fundamentação teórica do tema “conhecimento” 

e “partilha de conhecimento” através de diferentes autores para que permitisse uma 

análise completa e fundamentada. Na reflexão teórica referente à partilha foram 

encontradas diferentes teorias que abordam a partilha de conhecimento. As diferentes 
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teorias apresentadas para além de referirem várias perspetivas sobre o mesmo tema, 

revelam ainda o interesse das diferentes ciências na análise ao comportamento humano e 

de como este se relacionam nas organizações.  

Aquando da pesquisa teórica foram feitas ligações com outras temáticas como o 

Desempenho e o Clima organizacional, temáticas e ligações referidas como oportunas de 

estudo e reflexão académica. Neste sentido, procedeu-se a reflexão dos temas referidos e 

de como estas se relacionavam com a temática central da investigação, a partilha do 

conhecimento.   

No estudo empírico, pretendeu-se adquirir dados reais e fiáveis que possibilita-se 

testar a revisão bibliográfica presente neste documento com a realidade nas organizações. 

Embora a amostra recolhida seja insuficiente para a generalização dos resultados de 

outras dimensões, informação permitiu obter conclusões reveladoras de micro- 

realidades. Através dos resultados obtidos verificou-se a existência de uma perceção e 

influência do clima organizacional no comportamento dos colaboradores, como na 

apetência de partilhar o seu conhecimento. Abordou-se uma diferenciação das 

informações para colaboradores que possuíam acesso a sistemas de partilha de 

conhecimento e os que não o tinham. Embora a amostra seja referente a pequenas e 

médias empresas, o que poderá influenciar os dados já que a necessidade de sistemas de 

partilha de conhecimento nalguns casos não seja justificado, denotou-se perceções 

diferentes nos colaboradores: 

 Para colaboradores sem acesso a sistemas de partilha de conhecimento verificou-

se que não percecionavam custos ou que a presença de incentivos não lhes 

influenciava a sua apetência para partilhar o conhecimento. Apurou-se ainda que 

o desempenho tem relação positiva com a ocorrência de partilha de conhecimento.   
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 Para colaboradores com acesso a sistemas de partilha de conhecimento apurou-se 

que percecionavam que a presença de incentivos associados à partilha de 

conhecimento influenciava a sua apetência para partilhar o seu conhecimento. 

Não foi percecionado custo de partilha de conhecimento mas que essa partilha 

influenciava, de facto, a sua performance.  

 Nos dois modelos de investigação, apurou-se duas relações comuns que devem 

ser destacadas: A relação positiva com o desempenho e a relação negativa de 

custos. Para os colaboradores da amostra, sem diferenciação em relação a 

acessibilidade, não foram percecionados custos aquando da sua partilha de 

conhecimento mas que toda a partilha de conhecimento influencia positivamente 

o desempenho. 

 

5.1 Limitações do Estudo 

Nesta investigação pretendeu-se complementar a investigação sobre a temática e 

também que possibilite o desenvolvimento de processos mais eficazes da Gestão de 

Conhecimento. Neste sentido, deve-se considerar elementos para investigações e estudos 

futuros aquando do método de estudo relacionado com a temática: 

 Deve-se considerar uma amostra com dimensão superior (como por ex: outras 

regiões) e com diferentes características (ex: outros sectores económicos) para 

tornar mais fácil a generalização dos resultados.  

  A limitação física do questionário ter sido impresso em papel e de ter sido 

requerido a deslocação do investigador até as entidades pode ter tornado mais 

difícil a obtenção de mais dados. Neste sentido, recomenda-se a utilização de 

outras ferramentas para uma maior extração de informação. 
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 Em relação a ferramenta utilizada, deveria ser feito um aperfeiçoamento para 

obter uma maior robustez da informação superior à obtida. 
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Anexos 

 

Questionário 

Exmo(a). Sr(a) 

Gostaríamos de ter o seu consentimento para participar neste questionário. 

Aceito participar ___________ Não aceito participar ___________.  

Sexo: Masculino________ Feminino________ Idade: __________.  

Há quantos anos trabalha na organização? ____________  

Anos de Escolaridade: 

1º Ciclo (do 1º ao 4º ano)                                             Licenciatura Pré Bolonha (5 anos)         

2º Ciclo (5º e 6º ano)                                                    Licenciatura Pós Bolonha (3 anos) 

3º Ciclo (do 7º ao 9º ano)                                             Mestrado 

Ensino Secundário (10º ao 12º ano)                             Doutoramento                                       

 

 

 

A Empresa possui algum tipo de sistema informático interno:       Sim__ Não___ 

 

Se respondeu “Não” passe diretamente para as perguntas que estão no quadro. Caso tenha 

respondido “Sim”, responda às seguintes questões. 

 

Tem acesso a este sistema informático da Empresa?      Sim__ Não___ 

 

O sistema informático interno permite-lhe publicar ou partilhar informação?       Sim__ Não___ 

 

 

 

Assinale com uma cruz na opção que melhor expressa a sua concordância com a afirmação. 
(1) Discordo Totalmente | (2) Discordo | (3) Concordo em Parte | (4) Concordo | (5) Concordo Totalmente 

  1 2 3 4 5 

F1 A partilha de Conhecimento entre os colaboradores é importante para o 

desempenhar das minhas funções 

     

F1 A melhoria do meu desempenho está diretamente influenciado com a minha 

apetência para partilhar o conhecimento com outros colaboradores 

     

F2 Não procuro qualquer recompensa quando ajudo outro colaborador com o 

meu conhecimento sobre as suas funções 

     

F2 Na Empresa todos partilhamos conhecimento para melhorar o desempenho da 

organização. 

     

F3 Eu estaria mais apto/a a partilhar conhecimento na empresa caso existisse um 

regulamento relativo à partilha de conhecimento entre colaboradores  
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 (1) Discordo Totalmente | (2) Discordo | (3) Concordo em Parte | (4) Concordo | (5) Concordo Totalmente 
 

 

Assinale com um círculo na opção que melhor expressa a sua concordância com a afirmação. 

 

 Pior que 

os outros 

Como 

os 

outros 

Melhor 

que  

muitos 

outros 

 

Melhor 

que a 

maioria 

dos outros 

O melhor 

nesta 

atividade 

Conhece o seu trabalho 1 2 3 4 5 
Qualidade do seu trabalho 1 2 3 4 5 
Quantidade do seu trabalho 1 2 3 4 5 
Capacidade de iniciativa 1 2 3 4 5 
Competências interpessoais 1 2 3 4 5 
Capacidade de planeamento e afetação 

de recursos 

1 2 3 4 5 

Empenho para com a organização 1 2 3 4 5 
Avaliação geral de Desempenho 1 2 3 4 5 

 

 

Muito obrigado pela atenção!  

 

 

F2 Identifico-me com os interesses da empresa o que estimula a minha partilha 

de conhecimento  

     

F3 A existência de bónus ou de promoções de carreira devido à partilha de 

conhecimento na Empresa estimulam a minha apetência para partilhar 

     

F4 Considero o meu conhecimento demasiado complexo para conseguir partilhar 

com outro colaborador  

     

F4 Verifico a minha posição na empresa a enfraquecer quando partilho 

conhecimento com outro colaborador 

     

F3 Existe um clima de confiança nesta empresa que estimula a minha partilha de 

conhecimento 

     

F1 Sinto que quando partilho conhecimento melhora o meu trabalho e 

desempenho melhor as minhas funções 

     

F1 Não vejo qualquer mal (Consequência negativa) para mim quando partilho o 

meu conhecimento porque me identifico com os interesses da empresa 

     

F3 A empresa estimula a partilha de conhecimento através de normas e regras 

que influenciam o meu comportamento de partilha  

     

  1 2 3 4 5 


